„ŻNIWO WPRAWDZIE WIELKIE, ALE ROBOTNIKÓW MAŁO. PROŚCIE PANA
ŻNIWA, ŻEBY WYPRAWIŁ ROBOTNIKÓW NA SWOJE ŻNIWO” (Mt 9,37–38).

„Cor unum et anima una”

Księga Jubileuszowa
ku czci księdza Jana Berthier
Założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny
z okazji 100 lecia jego śmierci
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SŁOWO KSIĘDZA GENERAŁA
Dzisiejszy świat potrzebuje misjonarzy. Bardziej lub mniej świadomie potrzebuje tych, którzy
głoszą Dobrą Nowinę, pokój i przebaczenie, którzy poświęcają swe życie w obronie prawdy i
sprawiedliwości. Tą potrzebę widział jasno nasz Założyciel Ks. Jan Berthier, dokładając wszelkich starań, aby ocalić jak największą liczbę powołań, przyszłych misjonarzy. W jego sercu ciągle
brzmiały słowa Chrystusa „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało...”. Dlatego też ciągle pisał, głosił i prosił Pana, aby nie „zmarnowało” się żadne powołanie. My synowie duchowi
Ks. Jana Berthier pragniemy kontynuować rozpoczęte przez Niego dzieło. Zamierzamy wraz z
całym Kościołem wołać do Pana: Panie poślij robotników na Twoje żniwo! Chcemy dołożyć
wszelkich starań, aby dopomóc młodym ludziom, wezwanym przez Pana, odpowiedzieć: „Tak
Panie, oto jestem, poślij mnie”.
W tym roku przeżywamy Jubileusz 100 lecia śmierci naszego Założyciela. Ten rok dla nas Misjonarzy Świętej Rodziny jest wielką okazją, aby jeszcze bardziej poznać Ks. Jana Berthier, „zarazić” się Jego misyjnym duchem i stać się tak jak On, Niestrudzonymi Misjonarzami. Ten rok
jest również okazją, aby przybliżyć postać naszego Założyciela tym, wśród których pracujemy.
Każde zatem opracowanie, poświęcone Ks. Janowi Berthier jest wielkim wkładem w to zadanie.
Wkład polskiej Prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny, szczególnie w ostatnich latach, jest bardzo wielki. Dlatego też dziękuję z całego serca Ks. Adamowi Sobczykowi i wszystkim, którzy
przyczyniają się do powstawania takich dzieł. Niech poznawanie Sługi Bożego Ks. Jana Berthier
i jego dzieła ożywia w nas ducha misyjnego, dodaje odwagi i uświadamia nam, że wszyscy jesteśmy misjonarzami posłanymi przez Chrystusa!
Jest naszym wielkim pragnieniem, aby ten Rok Jubileuszowy był przez nas przeżyty jako rok
odnowy duchowej. Zachęcajmy się więc wzajemnie do refleksji nad naszym powołaniem, naszą
przynależnością do wielkiej rodziny Misjonarzy Świętej Rodziny, obecnej w 22 krajach na całym
świecie. Modląc się do Boga o beatyfikację naszego Założyciela, prośmy jednocześnie, by nam
dopomagał w wypełnianiu naszej codziennej misji. Starajmy się, by każdy z nas był Niestrudzonym Misjonarzem, gdyż świat takich potrzebuje.
Niech Święta Rodzina czuwa nad nami i nas prowadzi!
Ks. Edmund Jan Michalski MSF
Przełożony Generalny

SŁOWO KSIĘDZA PROWINCJAŁA
Kiedy pierwszy raz usłyszałem o Zgromadzeniu Misjonarzy Świętej Rodziny zafascynowała
mnie bardzo patronka Zgromadzenia Maryja z La Salette i jej przejmujące orędzie. Kolejno
dowiedziałem się wiele o wzorze naszego misjonarskiego życia, jaki nam pozostawił Założyciel,
czyli o Świętej Rodzinie z Nazaretu. Jednak o Założycielu, o Ojcu Janie Berthier mówiło się
bardzo mało.
Przez wiele lat istnienia Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, wiele pokoleń zakonników
pochylało się nad twórczością Założyciela, Ojca Jana Berthier. Ojciec Założyciel pisał w języku
francuskim, co powodowało, iż dostęp do jego twórczości był łatwiejszy dla współbraci z Prowincji Francuskiej i Holenderskiej. Jeszcze do niedawna mało było przetłumaczonych pozycji
na język polski. Dzisiaj zainteresowanie Ojcem Założycielem w Prowincji Polskiej jest bardzo
duże. W ostatnim czasie zostało przetłumaczonych na język polski kilka pozycji Ojca Założyciela jak i kilka pozycji o Ojcu Założycielu. Powstało kilka prac naukowych na jego temat jak i
zostało napisanych kilkanaście artykułów.
Z uwagi na fakt, że w tym roku obchodzimy 100 – lecie jego śmierci, 100 – lecie jego odejścia
do Pana, któremu służył całym swoim życiem, postanowiliśmy zebrać to, co posiadamy, w języku polskim, w jednej książce. Ułatwi to bardzo dotarcie do tych materiałów dla naszych
współbraci, duchowych synów Ojca Jana Berthier, ale także dla ludzi świeckich, którzy pragnęliby poznać jego duchowość i cały jego dorobek pisarski.
Życzę wszystkim pochylającym się nad tym dziełem wielu zamyśleń nad tym, co było drogie i
ważne dla naszego Założyciela a i dzisiaj nie straciło na swojej aktualności.

Ks. Marian Kołodziejczyk MSF
Prowincjał

WSTĘP
“Cor unum et anima una” (Dz 4,32), te słowa, zaczerpnięte z księgi Dziejów apostolskich, stały się
mottem życia i nauczania księdza Jana Berthier. Wielokrotnie je powtarzał swoim uczniom, o
czym świadczą wypowiedzi, chociażby założyciela polskiej prowincji księdza Antoniego Kuczery. Jedność członków Instytutu z Chrystusem, którego serce jest centrum Świętej Rodziny i
wzajemne braterstwo, stanowią podstawę skuteczności dzieła, które z Bożego natchnienia powołał do istnienia. Dzieło to ma już ponad 100 lat i dalej stopniowo się umacnia i rozwija,
zwłaszcza, gdy chodzi o nowopowstałe prowincje: polską, 2 indonezyjskie, malgaską, 3 brazylijskie.
W tym roku Misjonarze Świętej Rodziny obchodzą 100 rocznice śmierci swego Założyciela. To
ważne wydarzenie dla całego Zgromadzenia świętowane jest w rozmaity sposób. W Polskiej
Prowincji przejawia się ono głównie w licznych celebracjach liturgicznych we wszystkich domach i placówkach prowadzonych przez Misjonarzy. Widzialnym znakiem, który pozostanie po
jubileuszu są pamiątkowe tablice, wmurowane w każdym domu zakonnym.
Jubileusze skłaniają także do refleksji i podsumowań. Z jednej strony dokonuje się retrospekcji,
z drugiej z nadzieją, snuje się plany na przyszłość. Z tego tytułu zrodziła się idea napisania księgi
jubileuszowej ku czci Księdza Jana Berthier, w której zebrano cały, dostępny obecnie, dorobek
naukowy członków Polskiej Prowincji MSF, dotyczący Ojca Założyciela. W książce tej znajdują
się zarówno materiały dotyczące historii Zgromadzenia, jak i wskazania na przyszłość. Księgę
podzielono na kilka części, zawierających kolejno pozycje książkowe, artykuły naukowe, materiały z sympozjum na temat Księdza Jana Berthier oraz konferencje, wykłady i odczyty. W ostatniej części zebrano tematy oraz streszczenia już napisanych i obecnie powstających prac magisterskich o Ojcu Założycielu.
Niniejsze teksty, napisane po polsku lub przetłumaczone na język polski przez „duchowych
synów” księdza Jana Berthier, zostały zamieszczone w różnych wydawnictwach naukowych. Ich
zadaniem było z jednej strony przybliżenie szerszemu gronu czytelników osoby i dzieła księdza
Jana Berthier, a z drugiej próba wyjaśnienia i akomodacji do współczesnych czasów jego nauczania. Popularyzacja osoby Ojca Założyciela przyczyni się do jej lepszego poznania. Pomoże
w procesie beatyfikacyjnym, czyniąc tę postać powszechnie znaną. Ponadto, w co bardzo wierzymy, zachęci ludzi do modlitwy przez wstawiennictwo sługi Bożego Ojca Jana Berthier. Będzie wreszcie formą apostolatu powołaniowego wciąż nowych pracowników dla celów misyjnych w kraju i zagranicą.

W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować wszystkim współbraciom za nadesłane materiały. Przepraszam, jeśli nie wykorzystałem wszystkich tekstów lub kogoś pominąłem. Starałem
się skontaktować z każdym współbratem, który napisał artykuł na temat Ojca Założyciela.
Szczególne podziękowania kieruję w stronę Centrum Duchowości Świętorodzinnej w Ciechocinku za inspirację i wydanie niniejszej księgi jubileuszowej.
Ufam, że lektura zebranych tekstów przyczyni się do usystematyzowania naszej wiedzy w tym
zakresie i jeszcze bardziej zmotywuje do poznawania i rozpowszechniania osoby, nauczania i
dzieła, księdza Jana Berthier w wymiarze powszechnym, jak i wśród jego następców – Misjonarzy Świętej Rodziny
Ks. Adam Józef Sobczyk MSF

CHRONOLOGIA ŻYCIA
SŁUGI BOŻEGO KSIĘDZA JANA BERTHIER
Na podstawie: E. Jost. Positio III. Ksiądz Jan Berthier. Założyciel Zgromadzenia Misjonarzy
Świętej Rodziny. Pelplin–Poznań 2000 s. 279–282.


1840: 24 lutego narodziny w Châtonnay (Isère – Francja); chrzest w dzień po narodzinach



1846: babcia opowiada mu o objawieniu się Matki Bożej na górze La Salette



1847–1853: chodzi do szkoły w Châtonnay, prowadzonej przez Braci Najświętszego
Serca z Puy



1852: w święto Trójcy Przenajświętszej – 1 sza Komunia; trzy dni później – bierzmowanie



1853–1858: nauka w niższym seminarium diecezji Grenoble



1858: 23 października – wstąpienie do wyższego seminarium w Grenoble



1859: 23 kwietnia – tonsura; 10 lipca – 4 święcenia niższe



1861: 14 marca – subdiakonat; latem – pielgrzymka na La Salette, która decyduje o jego
powołaniu na misjonarza z La Salette



1862: 5 kwietnia – święcenia diakonatu



1862: 14 lipca – wstąpienie do nowicjatu MS



1862: 20 września: święcenia kapłańskie



1862–1865: nowicjat, trzy razy przerywany z powodu choroby



1865: 8 września – pierwsze śluby zakonne



1865–1876: działalność duszpasterska – głoszenie misji i rekolekcji, publikowanie książek



1876: zorganizowanie i kierownictwo pierwszej szkoły apostolskiej Misjonarzy z La Salette



1877–1878: założenie seminarium; Berthier dyrektorem szkoły apostolskiej i seminarium



1884: rada generalna Misjonarzy z La Salette zezwala ojcu Berthier na założenie szkoły
apostolskiej w Szwajcarii



1887: jubileusz kapłański i pielgrzymka do Rzymu



1889: ojciec Barthier odchodzi z dyrekcji szkół by zająć się głoszeniem rekolekcji



1894: kwiecień – kardynał Langénieux, arcybiskup z Reims, pochwala projekt Sługi Bożego założenia spóźnionych powołań do misji



1894: 13 listopada – kardynał Langénieux rozmawia o tym projekcie z watykańskim sekretarzem Stanu, kardynałem Rampolla



1894: 14 listopada – Papież Leon XIII zatwierdza projekt dzieła



1895: 11 stycznia – rada generalna z La Salette zezwala ojcu Berthier na założenie „zgromadzenia spóźnionych powołań dla misji”



1895: lipiec – zakup starych koszar w Grave (Holandia) na siedzibę zgromadzenia



1895: 28 września – akt założenia Zgromadzenia, wydany przez biskupa Van de Ven z
Bois–le–Duc



1895: wrzesień – pierwsza szkoła apostolska w Grave



1897: maj – zezwolenie na przechowywanie Najświętszego Sakramentu



1899: 4 października – pierwszy nowicjat



1900: 4 października – 5 pierwszych nowicjuszy składa śluby czasowe



1903: 3–11 marca – pobyt w Rzymie ojca Berthier, starającego się o otrzymanie dekretu
pochwalnego dla zgromadznia



1903: 6 czerwca – Prefekt Kongregacji Wiary wysyła ojcu Berthier pismo zachęcające
go do kontynuowania swego dzieła



1903: 8 września – ojciec Berthier redaguje swój testament duchowy



1903: 4 października – pierwsze wieczyste śluby zakonne; wybór następcy założyciela i
pierwszej rady generalnej



1903: grudzień – ojciec Berthier interweniuje w stolicy apostolskiej w obronie Zgromadzenia z La Salette



1904: styczeń – publikacja „Posłańca Świętej Rodziny”, miesięcznika adresowanego specjalnie do rodzin



1905: 20 sierpnia – święcenia trzech pierwszych kapłanów Zgromadzenia MSF



1906: czerwiec – prośba o erygowanie w kaplicy „Bractwa Matki Bożej Pojednawczyni
z La Salette” i o prawo do przyjmowania członków do stowarzyszenia Świętej Rodziny



1906: czerwiec – zakup nowego domu w Grave



1907– 1908: zabiegi o ekspansję zgromadzenia na inne kraje – pierwsza – Szwajcaria w
1909



1908: sierpień – publikacja artykułu: „Niedostatek świętych powołań”, który ukazuje
troskę całego jego życia



1908: 16 października – śmierć Sługi Bożego w następstwie zapalenia płuc, w wieku 68
lat i 7 miesięcy



1908: 19 października – pogrzeb na cmentarzu wspólnoty w Grave



1950–1953: rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego – zwyczajnego w Bois–le–Duc



1951–1952: proces informacyjny w Grenoble



1995: obchody stulecia założenia zgromadzenia i przeniesienie ciała Sługi Bożego z
Grave do La Salette



2008–2009: obchody 100 lecia śmierci Sługi Bożego w całym Zgromadzeniu

HISTORIA PROCESU BEATYFIKACYJNEGO
KSIĘDZA JANA BERTHIER
Na podstawie tekstu Y. Baudoin OMI. Historia procesu. W: E. Jost MSF. Positio I. Ksiądz Jan
Berthier. Założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Exposé o cnotach. Pelplin 2007
s. 14–17.
Opinia świętości towarzyszyła Słudze Bożemu tak w Zgromadzeniu Misjonarzy Świętej
Rodziny, w Holandii, gdzie spędził ostatnie lata życia (1895–1908), jak i pośród Misjonarzy
Matki Bożej z La Salette, do zgromadzenia, których do końca oficjalnie należał, oraz we Francji
gdzie był dobrze znany jako misjonarz i pisarz.
W lutym 1930 biskup Bois–le–Duc (Herthogenbosh) nadał Imprimatur tekstowi modlitwy na obrazku z podobizną Sługi Bożego. W 1936, ksiądz Antoni Trampe, ówczesny przełożony generalny instytutu, zamianował ks. Józefa Kauera MSF, postulatorem sprawy do procesu
beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego. Ten z kolei ustanowił wicepostulatorem ks. Piotra Rammers MSF, któremu zlecił sporządzenie artykułów. Miał on dobre do tego przygotowanie, w
latach 1926–1931 zebrał wszystkie pisma Ojca Berthier, świadectwa i dokumenty o nim i w
latach 1931–32 opublikował krytyczną biografię, zatwierdzoną jako tezę doktoratu, na wydziale
teologii uniwersytetu we Fribourgu w Szwajcarii. Ojciec Ramers, profesor i sekretarz komisji
rewizyjnej Konstytucji i Zasad instytutu, po wojnie nie miał czasu na przygotowanie artykułów.
Jednak aby rozpocząć proces jeszcze podczas, uznanych za limit, 30 lat po śmierci Sługi Bożego,
we wrześniu 1937 ojciec generał, poprosił biskupa Bois–le–Duc o wszczęcie procesu. Przygotowania do zwołania trybunału zbiegły sie z przejęciem przez gestapo części zgromadzonych
przez ojca Ramersa dokumentów.
Proces zwyczajny z Bois–le–Duc i podaniowy (informacyjny) z Grenoble rozpoczęły się dopiero 42 lata po śmierci ojca Berthier. Na ten z Bois–le–Duc złożyło się 46 posiedzeń, mających
miejsce między 21 grudnia 1950 i 18 marca 1953 roku. Przesłuchano 41 świadków, w tym 29 de
visu a pozostałych de visu i ab auditu. Dostarczyli oni bardzo dobrego świadectwa odnoszącego
się przede wszystkim do ostatnich dziesięciu lat życia Sługi Bożego (1899–1908), ale tylko 9 z
nich znało ojca w latach 1879–1899, a żaden z nich nie był bezpośrednim świadkiem jego pierwszych 40 lat. Pośród akt tego procesu znajdujemy okazałą część dokumentacji, zebranej przez
ojca Ramersa, z lat 1926 – 1931 oraz 68 nowych dokumentów. Podczas procesu podaniowego
(informacyjnego) z Grenoble, przeprowadzonego na 13 posiedzeniach od 27 lipca 1951 do 20
lutego 1952 roku, przesłuchano 8 świadków, w tym 7 de visu.

Proces ten został otwarty w Rzymie dekretem z 5 czerwca 1953 roku. Dekret na piśmie nosi
datę 25 lutego 1958 roku. Do przygotowania Positio na rozpoczęcie procesu, ojciec Ramers,
postulator od 1959 do 1962, zatrudnił adwokata Carlo Snidera. W związku jednak z tym, że
ojciec Ernest Braun, postulator od 1964 do 1966 roku, nie nawiązał nici porozumienia ze Sniderem, w 1968 odebrano temu drugiemu kopię publiczną. Przez najbliższe kilka lat nikogo nie
zatrudniono do dalszej pracy nad Positio. 27 maja 1986 roku ojciec generał Egon Färber i jego
rada mianowali ojca Eduarda Jost MSF, postulatorem i współpracownikiem. Z kolei 10 października mianowany został, przez kongres zwyczajny kongregacji procesów świętych, referent
– P.Yvon Baudoin OMI.
Pracując nad redakcją Positio, postulator złożył prośbę o weryfikację procesu. Zgodnie z dekretem Kongregacji procesów świętych, z 22 maja 1992 roku, wymaga się utworzenia komisji historycznej celem skompletowania możliwej dokumentacji. Komisja ta, nominowana 30 listopada 1995 roku przez mgr J.G. ter Schure SDB – biskupa Bois–le–Duc, 24 lutego 1996 przedstawiła 106 stronicowy raport. W konsekwencji Kongregacja procesów świętych wydała dekret
weryfikujący proces (12.04.1996). Posiedzenie Komisji Konsultorów historycznych miało miejsce 7.05.2002 roku, a teksty 6 ekspertów liczące 46 stron A4 i oceny potwierdzające zostały
opublikowane 10.05.2002 roku. Komisje: historyczna i teologiczna przyjęły Posiotio. Obecnie
sprawa procesu jest w kolejności zgłoszeń. Relator generalny Watykanu do sprawa beatyfikacji
P. Eszer stwierdził, że obecnie należy zrobić wszystko, co możliwe dla rozpowszechnienia
osoby Jana Berthier wśród wiernych i oczekiwać na informacje ludzi o wysłuchanych modlitwach za wstawiennictwem Założyciela. Należy rozpowszechnić nasz charyzmat i duchowość
wśród wiernych świeckich. Proces zostałby znacznie przyśpieszony w wyniku udokumentowania cudu za wstawiennictwem Sługi Bożego.
Dlatego wysiłki Zgromadzenia zmierzają dzisiaj w kierunku rozpowszechnienia osoby i dzieła
Ojca Założyciela (czemu ma służyć niniejsza pozycja), i zachęcania jak największej ilości wiernych do modlitwy przez jego wstawiennictwo (tekst modlitwy umieszczono na końcu książki).

CZĘŚĆ I. POZYCJE KSIĄŻKOWE I ARTYKUŁY NAUKOWE
1. Wykaz książek napisanych przez księdza Jana Berthier


1866 – La mère selon le cœur de Dieu – Petit récit de l'apparition



1868 – La jeune personne et la vierge chrétienne à l'école des saints



1870 – N. D. de la Salette, son apparition, son culte. Notice historique



1871 – Une neuvaine en honneur de N D de la Salette. Notice historique sur l'Apparition
et le culte de N D de la Salette



1874 – Des états de vie chrétienne et de la vocation



1877 – Pèlerinage de N D de la Salette ou guide des pèlerins sur la Sainte Montagne



1878 – Quelle est ma vocation et que dois–je conseiller sur le choix d'un état?
–



Méthode facile pour préparer les petits enfants au sacrement de pénitence

1883 – Le prêtre dans le ministère des missions, des retraites et de la prédication
–

Le fidèle et l'âme religieuse, éclairés sur les vérités de la foi et les devoirs de la
vie chrétienne et de la vie parfaite

–

L'œuvre des vocations à la Salette.



1886 – Sententiae et exempla biblica e veteri et novo testamento excerpta et ordinata



adusum concionatorum, moderatorumque animarum et praesertim juniorum clericorum, seminariumque alumnorum



1887 – Brève compendium theologiae dogmaticae et moralis



1888 – Le livre de tous
–

La Vierge Marie, son culte, la dévotion envers elle



1889 – Notre Seigneur Jésus Christ, ce que nous lui devons



1891 – Méthode pour assister les mourants



1892 – Abrégé de théologie dogmatique et morale



–

Un bouquet des plus belles fleurs

–

Une corbeille des plus belles fleurs

–

Une guirlande des plus belles fleurs

–

Paroles et traits historiques les plus remarquables

1893 – L'état religieux, son excellence, ses avantages, ses obligations, ses privilèges
–



Le livre des petits enfants

1894 – Le sacerdoce, son excellence, ses obligations, ses droits, ses privilèges
–

Examen de conscience et méthode d'oraison



1896 – L'homme tel qu 'il doit être
–

Le jeune homme comme il faut



1898 – Les merveilles de la Salette



1902 – L'œuvre de la Sainte Famille pour vocations apostoliques tardives
–



1904 – L'art d'être heureux
–



Heureux les cœurs purs ou la chasteté parfaite
La clé du ciel

1907 – Le culte et l'imitation de la Sainte Famille

Konstytucje Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny


1895 – Constitutions des Missionaires la Sainte Familie



1903 – Constitutions. Coutumier et Directoire des MSF



1904 – Constitutions des Missionaires la Sainte Familie



1904 – Coutumier et Directoire des Coutumier de l`École apostolique

2. Książki Jana Berthier przetłumaczone na język polski


Książka dla wszystkich. Tytuł oryginału: Le livre de tous. 1888. Tłum. z francuskiego
M. Łoś. Górka Klasztorna 1926.



Matka według Serca Bożego. Tytuł oryginału: La mère selon le cœur de Dieu. 1866.
Tłum. z francuskiego M. Łoś. Górka Klasztorna 1926.



Dziewica chrześcijańska w szkole świętych. Tytuł oryginału: La jeune personne et la
vierge chrétienne à l'école des saints. 1868. Tłum. z francuskiego J. Bobrownicka. Górka
Klasztorna 1927.



Książka dla dzieci. Tytuł oryginału: Le livre des petits enfants. 1893. Tłum z franuskiego
HR. Łosiowa. Górka Kasztorna 1928.



Jakie jest moje powołanie i co mam radzić o wyborze stanu. Rozmowy Teofila z Misjonarzem. Tytuł oryginału: Quelle est ma vocation et que dois–je conseiller sur le choix
d'un état. 1878. Tłum. z francuskiego A.L. Górka Klasztorna 1928.



Kaznodzieja. Podręcznik misjonarza–rekolekcjonisty. Zeszyt I–II. Tytuł oryginału: Le
prêtre dans le ministère des missions, des retraites et de la prédication. 1883. Tłum. z
francuskiego ks. T. Dusza MSF. Szczytna 1974. Mps



Dzieło Świętej Rodziny dla spóźnionych powołań. Tytuł oryginału. L'œuvre de la Sainte
Famille pour vocations apostoliques tardives. 1902. Tłum. z francuskiego ks. W.
Drzewiecki MSF. Pobiedziska 1983.



Metoda asystowania umierającym. Tytuł oryginału: Méthode pour assister les mourants.
1891. Tłum. z francuskiego ks. W. Biedrzycki MSF. Ciechocinek 2001.



Kult i naśladowanie Świętej Rodziny. Tytuł oryginału Le culte et l'imitation de la Sainte
Famille. 1907. Tłum. z francuskiego A. Bocian. Pelplin–Ciechocinek 2003.



Testament duchowy. 1903. Tłum. z francuskiego ks. Z. Kruża MSF.



Klucz do nieba. Tytuł oryginału : La clé du ciel. 1904. Tłum. z niemieckiego ks. M.
Bocian MSF. Pelplin 2009.



Maryja, Jej kult, nabożenstwo do Niej. Tytuł oryginału : La Vierge Marie, son culte, la
dévotion envers elle. 1894. Tłum. z francuskiego ks. E. Trybyszewski MSF. Mps



Rezolucje duchowe (1865 i 1867) i Droga Krzyżowa. Tłum. z francuskiego ks. W. Biedrzycki MSF. Mps

3. Wypowiedzi Jana Berthier, spisane przez uczniów,
dostępne w języku polskim


P. Dautzenberg. Sentences et paroles de Notre Très Rév. Pèré Adnotationes 1904–1908.
Cz. I i II. Tłum. z francuskiego ks. W. Biedrzycki MSF. Rzym 1984. Mps.



J. Diesburg, A. Kuczera. Adnotationes Grave 1905–1908. Tłum. z francuskiego ks. W.
Biedrzycki MSF. Rzym 1984. Mps



P.J. Ferrand; Adnotationes. Grave 1901–1908. Tłum. z francuskiego ks. W. Biedrzycki
MSF. Mps.



Wypowiedzi pierwszych uczniów o początkach Zgromadzenia i Założycielu. Tłum. z
niemieckiego ks. W. Biedrzycki MSF. Mps.

4. Książki o Janie Berthier w języku polskim


Barnhorn H. Ksiądz Jan Berthier. Założyciel Misjonarzy Świętej Rodziny 1840–1908.
Tytuł oryginału „Priester für das ganze volk”. Tłum. z niemieckiego ks. Z. Kruża MSF.
Katowice 1973.



Collectanea Berthierna.

Opracowana na podstwie J. Ramers: Bonus miles Christi

Jesu. Tom II. „Der Schriftsteller”. Tłum. z niemieckiego ks. T. Dusza. Kazimierz
Biskupi 1984.


Jost E. Ksiądz Jan Berthier. Założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Positio część III. Tłum. z francuskiego ks. M. Burzawa MSF. Pelplin–Poznań 2000.



Jost E. Ksiądz Jan Berthier. Założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Positio część I. Exposé o cnotach. Tłum. z francuskiego J. Drążkiewicz, M. Ferenc. Pelplin
2007.



Jost E. Ksiądz Jan Berthier. Założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Positio część II. Summarium. Tłum. z francuskiego. J. Drążkiewicz, M. Ferenc. Pelplin
2007.



Ks. Jan Berthier niestrudzony Misjonarz. List Zarządu generalnego MSF z okazji 100 –
lecia śmierci Ojca Założyciela. Rzym–Poznań 2008.



Bocian M.

Niestrudzony Misjonarz. Ks. Jan Berthier apostoł i wychowawca

powołań misyjnych. Otwock 1993.


Materiały formacyjne. Red. A. Bajorski. Pelplin 1999–



Materiały Międzynarodowego Kursu Formatorów. Kazimierz Biskupi–Ciechocinek
2007.



Misjonarze Świętej Rodziny. 100 lat w służbie Bogu i ludziom. Red. ks. M. Bocian MSF.
Otwock Poznań 1995.



Ramers J.

Mens Divinior. Duch natchniony Bożym Duchem. Tłum. z niemiecki-

ego ks. M. Bocian MSF. Pelplin 2008.


Sobczyk A.

Droga do doskonałej miłości Boga w nauczaniu sługi Bożego księdza

Jana Berthier Założyciela Zgromadzenia MSF. Chaponost–Wielki Klincz 2005–2006.


Sobczyk A, Krupa P. W kręgu duchowości świętorodzinnej. Pelplin 2007.

5. Artykuły naukowe na temat Jana Berthier
napisane przez członków Prowincji Polskiej
Ks. Edmund Michalski MSF. Przełożony Generalny Zgromadzenia MSF.
Salvare le vocazioni per le missioni. Tekst oryginalny i tłumaczenie.
Artykuł zamieszczony w: La Sagrada Familia en la vida consagrada y familiar. Actas
del V Congreso Internacional sobre la Sagrada Familia. Barcelona 2001 s. 305–308.

1. Biografia breve del Fondatore
Jean Berthier nacque il 24 febbraio 1840 a Châtonnay, un piccolo villaggio nella diocesi di Grenoble, primo di sei figli, quattro dei quali morirono in giovane eta. Il padre era un contadino
semplice, duro e laborioso; la madre, una persona molto amabile e buona. Jean cresceva in una
famiglia dove la religlone e le pratiche religiose erano molto importanti. Quando era ancora
molto giovane, Jean fu preparato per il seminario minore dal suo parroco, un ottimo sacerdote.
Cosi poter finire i suoi studi nel seminario maggiore di Grenoble all`eta di 22 anni. Verso la fine
del suo soggiorno nel seminario maggiore, egli fece con alcuni amici del suo corso un pellegnnaggio al santuario di La Salette, dove Maria era apparsa a due piccoli pastori nell'anno 1846.
Sopra la montagna di La Salette diventó chiaro per lui, che quello era il suo posto, che Dio lo
voleva li, come membro delia piccola comunita dei sacerdoti che assicuravano il ministero sacro
nel santuario come Missionari di La Salette. Finito il seminario, Jean entró nel noviziato e come
novizio fu ordinato sacerdote nel settembre 1962. Durante il noviziato e i primi anni come
Missionario di La Salette egli fu tormentato da una salute estremamente debole, che imitava
molto le sue possibilita di lavoro sacerdotale. In questa situazione inizio un'attivita che avrebbe
continuato per tutta la vita: scrivere libri ed articoli. Dopo alcuni anni difficili, impostó cosi la
sua vita per un periodo di circa trent'anni: durante i mesi estivi Jean era sulla montagna per
assistere spiritualmente i pellegrini, e durante quelli invernali predicava missioni popolari nelle
parrocchie della diocesi di Grenoble e di molte altre diocesi. Tra 1876 e 1889 aveva la direzione
delie case di formazione nella sua congregazione, un compito che richiedeva molto tempo ed
energie. Nonostante questo, apparivano regolar–mente nuovi libri ed articoli, al punto che ci si
puo domandare: come e possibile che un solo padre abbia potuto svolgere tutti questi compiti
malgrado una salute rimasta sempre molta delicata? Si suppone che Padre Berthier abbia fatto ii
voto di non per–dere mai un momento del suo tempo.

Nel suo ministero sulla montagna, e nelle sue attivita pastorali come predicatore delie missioni,
Jean incontrava molte personę, anche molti giovani che volevano diventare sacerdoti, ma non
avevano la possibilita perche non potevano pagare le spese del seminario, o perche avevano gia
oltrepassato l'eta massimale di 14 anni per poter entrare nel seminario. Per loro voleva fare
qualcosa, soprattutto perche il Papa insisteva fortemente sulla mancanza enorme dei missionari
per le missioni estere. Dapprima cercó un posto per loro nella sua congregazione, ma i suoi
confratelli non volevano accettare ąuesto progetto. Poi venne l'idea di fondare un istituto speciale per ąuesto scopo. Con l'appoggio dei cardinali influenti Langenieux e Rampolla, il progetto
fu proposto a Papa Leone XIII che lo benedisse e insiste che la congregazione fosse fondata al
piu presto. Cosi Padre Berthier fondó nell`anno 1895 in Grave (Olanda) la sua congregazione
che mise sotto la protezione delia Sacra Famiglia, e che aveva come scopo quello di dare alla
Chiesa molti missionari, mediante la formazione data ai giovani poveri ed alle «vocazioni tardive». Con difficolta enormi ed in una skuazione estremamente primitiva avvió il suo istituto in
una caserma vecchia, da molti anni non piu in uso. Dieci anni dopo furono ordinati i tre primi
membri MSF, e quando mori il 16 ottobre 1908 la congregazione aveva 25 sacerdoti e due case
piene di seminaristi.

2. A quali necessita vuole rispondere il carisma dell'Istituto quando fu fondato?
La ragione per fondare la sua congregazione era per Padre Berthier: creare la possibilita di una
formazione fino al sacerdozio per giovani che avevano la vocazione, ma non potevano ricevere
la formazione perche erano troppo poveri o troppo anziani per essere ammessi in un seminario.
Anche se per i ragazzi poveri c'erano ancora possibilita limitate, quelle assolutamente non esistevano per quelli piu anziani (piu di 14, 15 anni). Trovandosi da una parte davanti a queste «vocazioni perdute» e dall'altra davanti alle richieste sempre piu pressanti di Papa Leone XIII a favore
di missionari per le missioni estere, Padre Berthier combinó questi due element): fondare una
congregazione dove le «vocazioni perdute» potessero essere fomate come futuri sacerdoti–missionari.

3. Qual è il mistero della vita di Gesu al quale si ispira il nostro carisma?
La frase di Gesù «La messe e molta, ma gli operat sono pochih (Mt 9,37) inizia le prime
Cosrituzioni del 1895. Questa parola del Signore che tanto influenzo la vita e il lavoro del Padre
Berthier, divenne ancora più importante sin dall'enciclica missionaria Sancta Dei Civitas di Leone XIII. Fu tanto commosso dal fatto che la grande maggioranza dell'umanità non conosceva
ancora la Buona Notizia. Così non poteva sopportare l'idea che ci fossero vocazioni perdute per
le missioni soltanto perché non c'era un istituto dove esse potessero realizzarsi. La Sacra Famiglia da Nazaret fu sempre una devozione personale di Padre Berthier. Essa ottenne un posto
ancora più importante nella sua vita dopo l'enciclica Novum Argumentum dell'anno 1890. La
nuova congregazione fu messa sotto la protezione della Sacra Famiglia, e il fondatore sottolineò
l'aspetto seguente: «Nella Sacra Famiglia di Nazaret è cresciuto Gesù, l'eterno sommo sacerdote
ed il missionario del Padre»

4. L'influsso del carisma sulla vita della Congregazione durante la sua storia
Sin dall'inizio, la Congregazione MSF aveva un doppio scopo. Fondata per salvare le vocazioni
che rischiavano d'essere perdute, perché non c'era un'occasione per loro di essere realizzate, la
Congregazione aveva come scopo quello di erigere case di formazione in regioni dove c'erano
queste vocazioni. Ma dall'altra parte questi sacerdoti erano destinati per essere inviati come missionari alle missioni estere. Sin dal primo periodo non fu chiaro nella congregazione quale elemento considerare più importante: la formazione del più gran possibile numero di sacerdoti
costruendo dappertutto delle case di formazione, o piuttosto l'invio il più presto possibile del
più gran possibile numero di missionari alle missione estere. Talvolta sì parlava della formazione
dei candidati missionari come finis proxima e dell'invio dei missionari come I finis remota.
C'erano quindi delle difficoltà sia nella congregazione che presso i dicasteri del Vaticano, che
durante i primi anni non sapevano esattamente come utilizzare questa congregazione. Nel corso
degli anni è stato trovato un certo equilibrio tra Intenzione data alla formazione dei futuri sacerdoti, ed il lavoro nelle missioni este–I re, benché l'accento principale non fosse sempre lo
stesso nelle diverse provìnce. Gli I sviluppi nella Chiesa e nella società, naturalmente, hanno
avuto il loro influsso: du–I tante gli ultimi trenta, quaranta anni si può dire che è diventata quasi
impensabile la perdita di vocazioni soltanto a causa della povertà o dell'età dei candidati, poiché
numerosi seminari aprono le porte per loro. Insieme con la diminuzione della necessità di avere
case per seminaristi poveri e vocazione tardive, si constata nelle province Europee ma anche
nelle giovani province di missione una crescita di interesse per l'apostolato delle famiglie, in

relazione al nome della congregazione. Nelle ultime Costituzioni (1985) questa tendenza è stata
accettata ufficialmente: acanto del lavoro nelle missioni estere (Cost. 2) e la cura per le vocazioni
(Cost. 3), l'apostolato delle famìglie ha ricevuto il suo pòsto nello scopo della Congregazione.
Forse è questa la nostra maniera della «fedeltà creativa» al carisma descritto in VC 37.
5. Cosa chiedono le chiese locali all'Istituto in rapporto al carisma?
Nelle regioni che sono ancora vere regioni di missione, e nelle regioni dove c'è una mancanza
di sacerdoti, le Chiese locali aspettano dalla congregazione un aiuto in personale. Specialmente
le diocesi che sono stato affidate alla congregazione sono totalmente o per una buona parte
dipendenti dai MSF. In altre regioni, soprattutto nelle regioni dove la Chiesa non conosce una
mancanza di sacerdoti, la Chiesa locale aspetta dalla congregazione un apostolato «conforme al
nome della congregazione», cioè un apostolato diversificato diretto verso le famiglie.

6. La partecipazione dei laici al carisma della Congregazione
Questa partecipazione non si è mai come un «terzo ordine» o come movimenti laicali come li
conosciamo intorno a certe congregazioni e ordini. Certo, sin dall'inizio c'erano sempre laici che
con le loro preghiere e offerte finanziarie sostenevano il lavoro dei missionari MSF. I laici che
per un tempo breve o lungo hanno messo la loro professionalità e le loro forze nel servizio delle
missioni MSF sono sempre stati pochi. Queste persone, con il loro contributo diverso, si sentivano in un certo senso coinvolte nel lavoro per le vocazioni e per l'annuncio della Buona Novella. Tuttavia, in queste ultime decine d'anni, vediamo nascere e crescere nuovi gruppi di persone che si coinvolgono nell'apostolato delle famiglie, lo appoggiano e ne partecipano, lasciandosi ispirare dal carisma dei Padri MSF. Ma anche questi sono gruppi di volontari, senza
legami strettamente strutturati.

Tłumaczenie tekstu: MSF: Ratować powołania dla misji
1. Krótka Biografia Założyciela (cytowana wielokrotnie w tej książce, dlatego w tym miejscu nie
została przetłumaczona)

2. Na jakie potrzeby pragnął odpowiedzieć charyzmat Instytutu w momencie założenia?
Powodem założenia Zgromadzenia przez Ojca Berthier było stworzenie możliwości formacji
aż, do kapłaństwa dla młodzienców, którzy mieli powołanie, a nie mogli otrzymać formacji z

powodu zbytniego ubóstwa lub zbyt późnego wieku, by zostać przyjętymi do jakiegoś seminarium duchownego. Chociaż dla chłopców ubogich istaniały jeszcze nieliczne możliwości, to
jednak nie mieli ich chłopcy w zbyt późnym wieku (ponad 14–15 letni). Znajdując się pomiedzy
powołaniami „straconymi” z jednej strony a coraz częstszymi prośbami Leona XIII o misjonarzy dla misji zagranicznych z drugiej, ojciec Berthier połączył te dwa elementy. Założył Zgromadzenie, w którym spóźnione powołania będą mogły się kształcić jako przyszli kapłani–misjonarze.

3. Na jakiej tajemnicy życia Jezusa opiera się nasz charyzmat?
Słowa Jezusa: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało” (Mt 9,37) otwierają tekst pierwszych Konstytucji z 1895 roku. Te słowa Pana, które wpłynęły całkowicie na życie i prace Ojca
Berthier, nabrały szczególnej aktualności od czasu ogłoszenia encykliki misyjnej Leona XIII
Sancta Dei. Założyciel był bardzo zaniepokojony z tego powodu, że znaczna większość ludności
świata nie poznała jeszcze Dobrej Nowiny. Nie mógł znieść myśli, że można by stracić powołania dla celów misyjnych, tylko, dlatego że nie było instytutu, gdzie mogłyby się zrealizować.
Św. Rodzina z Nazaretu była zawsze przedmiotem osobistej czci Ojca Berthier. Znalazła Ona
miejsce jeszcze znaczniejsze w jego życiu po ogłoszeniu listu Leona XIII Novum Argumentu z
1890 roku. Nowe Zgromadzenie zostało oddane pod opiekę Świętej Rodziny, a Założyciel podkreślał następujący aspekt: „w Świętej Rodzinie z Nazaretu wzrastał Jezus Chrystus, Wieczny
Kapłan i Misjonarz Ojca”.

4. Wpływ charyzmatu na życie Zgromadzenia
Od samego początku Zgromadzenie miało podwójny cel. Zostało założone dla ratowania powołań, które mogłyby być zagubione, gdyż nie miały okazji swej realizacji. Zgromadzenie miało
cel tworzenia domów formacyjnych w regionach, gdzie znajdowały się takie powołania. Ale z
drugiej strony ci kapłani byli przeznaczeni do wyjazdu jako misjonarze na misje zagraniczne. Od
samego początku nie było jasne w Zgromadzeniu, który element jest najbardziej istotny: formacja możliwie jak największej liczby kapłanów, tworząc przede wszystkim domy formacyjne, czy
wysyłanie możliwie jak najszybciej możliwie jak najliczniejszej liczby misjonarzy na misje zagraniczne. Mówi się o formacji kandydatów jako finis proxima, a o wysyłaniu ich na misje jako finis
remota. Istniały, zatem problemy w Zgromadzeniu, zauważone przez dykasterie watykańskie,
które z początku nie wiedziały dokładnie, do jakich celów wykorzystać to Zgromadzenie. Wraz
z upływem lat znaleziono pewne rozwiązanie pomiędzy uwagą daną na formację kapłanów a

praca misyjną, jednakże główny akcent nie był zawsze ten sam w różnych prowincjach. Rozwój
Kościoła i społeczeństwa naturalnie wpłynęły na życie Zgromadzenia. W czasie ostatnich 30–
40 lat można powiedzieć, że sprawa utraty powołań tylko z powodu ubóstwa lub wieku kandydatów stała się prawie niemożliwa, gdyż liczne seminaria otworzyły swoje drzwi dla nich. Wraz
ze zmniejszeniem się potrzeby posiadania domów dla seminarzystów ubogich i powołań spóźnionych, ukonstytuował się – w prowincjach europejskich, ale także w nowych prowincjach
misyjnych – wzrost zainteresowania duszpasterstwem rodzin, realizowanym w imieniu Zgromadzenia. W ostatnich Konstytucjach (1985) ta tendencja została zaakcentowana oficjalnie: obok
pracy na misjach zagranicznych (Nr 2) i troski o powołania (Nr 3), apostolat rodzin został zaliczony do celów Zgromadzenia. Może to właśnie jest naszym odzwierciedleniem pojęcia „wiary
żywej” według charyzmatu opisanego w adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Vita Consecrata
(Nr 37).

5. Czego oczekują kościoły lokalne od Instytutu?
W regionach, gdzie są jeszcze prawdziwe tereny misyjne i w regionach gdzie jest odczuwany
brak kapłanów, kościoły lokalne oczekują pomocy w postaci osób. Szczególnie diecezje, które
zostały powierzone Zgromadzeniu są całkowicie lub w znacznej części zależne od MSF. W innych regionach, zwłaszcza tam, gdzie Kościół nie zna braku kapłanów, kościoły lokalne oczekują od MSF apostolatu zgodnego z nazwą Zgromadzenia, tzn. apostolatu skierowanego bezpośrednio do rodzin.

6. Udział świeckich w charyzmacie Instytutu
To uczestnictwo nie jest takie jak w przypadku trzeciego zakonu lub zrzeszeń świeckich, jakie
znamy w innych Zgromadzeniach. Oczywiście od samego początku byli świeccy, który ze swoją
modlitwą i ofiarą materialną wspierali prace MSF. Świeccy, którzy przez krótszy lub dłuższy czas
złożyli swoje zdolności i siły w służbie misji MSF, byli jednak nieliczni. Te osoby, z ich różnym
wkładem czuły się w jakiś sposób związane w pracy dla powołań i dla głoszenia dobrej nowiny.
Jednakże w ostatnich dziesięcioleciach obserwujemy, powstawanie i rozwój nowych grup osób,
które włączają w apostolat rodzin, popierają go i w nim uczestniczą, inspirując się charyzmatem
Ojców MSF. Jednakże i one są jedynie grupami woluntariuszy bez związków ściśle ustrukturalizowanych.
Tłumaczenie: ks. Adam Sobczyk MSF

Ks. Bogdan Mikutra MSF. Misjonarze Świętej Rodziny, Congregatio Missionariorum a Sacra Familia.
Artykuł zamieszczony w Encyklopedii katolickiej.
Tom XII. Lublin 2008 Kol 1249–1250.

MISJONARZE ŚWIĘTEJ RODZINY, Congregatio Missionariorum a Sacra Familia. (MSF),
zgromadzenie zak. na prawie pap., zał. 1895 przez J.B. Berthier w Grave dla prowadzenia mis.
działalności, duszpasterstwa rodzin, powołań zak. i kapłańskich.
Inspiracją do powstania zgromadzenia była troska o ubogich i „spóźnionych” (17–21 lat) kandydatów do kapłaństwa oraz misyjne potrzeby Kościoła; 1899 otwarto nowicjat w Grave, wydawnictwo, a 1902 drukarnię, gdzie wydawano mieś. „Sendbote" w języku hol., franc. i niem.;
1905 wyświęcono pierwszych członków zgromadzenia, a 1911 zostało ono zatwierdzone przez
Stolicę Apost.; 1909 otworzyło pierwszy dom poza Holandią w Werthenstein (Szwajcaria), rok
później w Belgii, nast. w Stanach Zjedn. (1924), Austrii (1929), Norwegii (1931), we Włoszech
(1939), w Hiszpanii (1946); 1926 objęło placówki w Indonezji, a 1936 w Brazylii (prałatura Santarem), Chile (1938), Argentynie (1942); 1936 nastąpił podział adm. na 5 prowincji: hol., szwajc,
franc, niem. i pol., potem powstały: pn. brazyl. (1948), płd. brazyl. (1948), hiszp. (1967), chilijska
(1968), jawajska (1968), wsch. brazyl. (1969), kalimantańska (1971) i malagaska (1971).
W Polsce pierwsze domy m. zostały założone 1921 przez ks. Antoniego Kuczerę w Wieluniu i
Kazimierzu Biskupim, nast. 1923 w Górce Klasztornej, gdzie rozpoczęło działalność wydawnictwo, drukarnia oraz niższe seminarium; 1936 oficjalnie erygowano prowincję pol. z siedzibą
w Górce Klasztornej; celem m. jest realizacja apostolatu mis., powołań, szczeg. tam, gdzie najbardziej brakuje kapłanów oraz zamiera wiara chrześc., a także działalność apost. wśród rodzin
będących środowiskiem kształtowania się powołań; w jej ramach otworzono domy rekolekcyjne
w Górce Klasztornej, Bąblinie, Kazimierzu Biskupim i Szczytniku k. Kłodzka; m. prowadzą
również duszpasterstwo, misje par., Zespół Szkół Kat. w Otwocku Świdrze oraz w Bytomiu
kat. ośrodek pedagogiczno–rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży uzależnionej, wydają czasopisma „Posłaniec Świętej Rodziny" oraz „Nadzieja i Życie”; polscy m. pracują w Argentynie, Austrii, na Białorusi, w Brazylii, w Chile, Czechach, we Francji, w Indonezji, Kanadzie, na Madagaskarze, w Niemczech, Norwegii, Papui Nowej Gwinei, Szwajcarii i we Włoszech.
Duchowość zgromadzenia ma charakter chrystocentryczny; m., oddając się bezgranicznie Bogu
przez naśladowanie Jezusa Chrystusa wg rad ewangelicznych, włączają się w mis. posłannictwo

Kościoła; wzorem życia duchowego jest dla nich Święta Rodzina, w której Bóg zwrócił się ku
ludziom i jednocześnie znalazł najpełniejszą odpowiedź człowieka na ten dar; w formacji zmierzają do ukształtowania duchowej postawy opartej na zawierzeniu Bogu w prostym i przenikniętym pracą życiu; ich gł. patronką jest MB Saletyńska; 2007 liczyli 970 profesów w 77 placówkach podzielonych na 15 prowincji w 22 krajach; dom gen. w Rzymie. Od 10.10.2007 r. pierwszy
w historii Polak Generałem zgromadzenia – Ks. Edmund Michalski MSF.

Założyciel
Jan Berthier urodził się 24 lutego 1840 r. w Châtonnay w południowo–wschodniej Francji, w
rodzinie wiejskiej. Święcenia diakonatu otrzymał 5 kwietnia 1862 r. w Grenoble, po czym wstąpił do misjonarzy z La Salette, u których przyjął święcenia kapłańskie. Mimo słabego zdrowia
spędził prawie 40 lat w La Salette, by w tym sanktuarium maryjnym służyć pielgrzymom, pisać
kronikę wydarzeń i wydawać publikacje o tamtejszych objawieniach Matki Bożej. W wielu diecezjach Francji zyskał sobie sławę jako gorliwy misjonarz ludowy o wielkiej sile przekonywania.
W latach 1865–1907 napisał 44 książki oraz opublikował szereg artykułów w kilku czasopismach katolickich. Wydał drukiem podręcznik i rozprawy naukowe dla duchowieństwa, opublikował w formie popularnej liczne książki dla rodzin chrześcijańskich. W szczególny sposób oddał się apostolatowi powołań jako wykładowca i dyrektor w niższym seminarium zakonnym w
Corps oraz w Wyższym Seminarium Duchownym Saletynów w Leuk–Susten w Szwajcarii.
Uwieńczeniem tej rozległej działalności ks. Berthier było utworzenie Zgromadzenia Misjonarzy
Świętej Rodziny, ukierunkowanego na formację powołań misyjnych, co nastąpiło 28 września
1895 r. w Grave, po wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia Stolicy Apostolskiej i własnych przełożonych.
Wyczerpany pracą i chorobą zmarł 16 października 1908 r. w Grave. W 1950 r. rozpoczęto jego
proces beatyfikacyjny.
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1– Rok 1866
La mère selon le cœur de Dieu ou devoirs de la Mère chrétienne a l`égard de ses enfants – Matka
według Serca Bożego czyli obowiązki matki chrześcijańskiej.
Wydawca: N. Josserand, Lyon 1866. s. 500. Autor określony: Par un Missionaire de Notre–
Dame de la Salette w następnych wydaniach: Par le P. Berthier MS. Do r. 1929 ukazało się 10
wydań, niektóre poprawione i powiększone; wydawane głównie przez Maison de la Bonne
Presse, w Paryżu; jedno z ostatnich – w 1929.
Tłumaczenia:


1872 – Die Mutter nach dem Herzen Gottes oder Pflichten der Mutter gegen ihre
Kinder. Mainz 1872.



1903 – j.w. Grave 1903.



1910 – La Madre segun el corazon de Dios, Paryż 1910; także i w j. portugalskim



1914 – De Moeder naar Gods Hart of Plichten der christelijke moeder jegens haare
kinderen. Grave 1914.



1921 – La Madre secondo il cuore di Dio ossia Doveri delia Madre cristiana. Torino
1921 /dwa wydania/,



1928 – Matka według Serca Bożego, czyli obowiązki matki chrześcijańskiej. Górka
Klasztorna 1928.

Zasadnicze myśli: W swej książce ks. Berthier najpierw mocno podkreśla, że macierzyńska miłość jest źródłem wszystkich obowiązków matek. Nie wystarczy jednak podjąć troskę o ciało
dziecka, ale po udzieleniu mu chrztu świętego trzeba kształtować jego duchowe, nadprzyrodzone życie. W wychowaniu chrześcijańskim poza matką dużą rolę odgrywają domownicy: ojciec i służba oraz wychowawcy. Zachodzi konieczność doboru nauczycieli i wychowawców.
Wychowanie to jakby wznoszenie budynku, który ma wspierać się na pięciu filarach: pouczeniu,

czujności, karze, dobrym przykładzie i modlitwie. Jako dodatki umieścił autor: „Obowiązki
matki wobec służby”, „Różne praktyki pobożności”, „Opis objawienia się MB w La Salette”; w
późniejszych wydaniach także: o wyborze powołania i metodzie opieki nad osobami umierającymi.

2.– Rok 1866
Petit Récit de l`Apparition de Notre – Dame de la Salette. s. 16. Krótka opowieść o objawieniu
się Naszej Pani z La Salette.
Pierwsze wydanie ukazało się w książce La Mère, a następne w La Jeune Personne w r. 1868.
Równocześnie ukazała się ta broszura jako odrębna książeczka wraz z modlitwami i nowenną
w r. 1866. Nie sposób wykazać ilości wydań i tłumaczeń.
Zasadnicze myśli: Podanie historii objawienia się Matki Najświętszej i podkreślenie nadprzyrodzoności tego objawienia. Przytoczenie zasadniczych myśli skierowanych przez Matkę Bożą do
ludzi. Potem notatka o wprost zdumiewających pielgrzymkach i rozwoju nabożeństwa do Matki
Boskiej Saletyńskiej w całym świecie. W późniejszych wydaniach dodano litanię i modlitwy.

3 – 1868
La Jeune Personne et la Vierge chrétienne à l`école des Saints. – Dziewica chrześcijańska w
szkole świętych. Wydawca: Mainoville et Fils, Grenoble 1868. s. 502. Autor określony: Par un
missionaire de Notre – Dame de La Salette. II i III wydanie w latach 1869 i 1871; w trzecim
wydaniu podany autor: Par le Père J. Berthier MS. VIII wydanie, poprawione i poszerzone,
wydane w Grenoble w r. 1892. Od r. 1895 książka ukazywała się w wydawnictwie Maison de la
Bonne Presse w Paryżu. Wszystkich wydań mogło być osiemnaście, trudno ustalić, bo nie podawano roku wydania.
Tłumaczenia,


1872 – Die christliche Jungfrau in der Schule der Heiligen.



1896 – La Giovinetta e ja Vergine Cristiana alla scuola dei Santi.



1898 – La Joven en la Escuela de los Santos,



1901 – De jonge Dochter en de Christelijke Maagd in de leerschool der Heiligen.



1899 – j.w.



1902 – Tugendweg für junge Mädchen und christliche Jungfrauen



1903 – La Giovinetta...jw.



1905 – Die christliche Tochter und Jungfrau in der Schule der Heiligen



1906 – Tugendweg... j.w.



1910 – La Joven...j.w.



1911 – Tugendweg...j.w.



1927 – Dziewica chrześcijańska w szkole Świętych. Górka Klasztorna 1927. W samym
wydawnictwie Maison di Bonne Presse do r. 1927 wydano 50.000 egzemplarzy; a we
Francji razem około 90.000.

Zasadnicze myśli: Tę swoją książkę autor dedykował Niepokalanej Maryi, Królowej Dziewicy.
W I części autor omawia cnoty, w jakich się ma ćwiczyć młodzież żeńska: jedne dotyczą Boga,
jak wiara, nadzieja i miłość. Z tych cnót wynika miłość bliźniego: dla Kościoła, dla rodziców,
dla przełożonych, a wreszcie gorliwość o zbawienie dusz. Omówione są także cnoty dotyczące
własnej osoby, jak: pokora, czystość, umiłowanie pracy, czujność. II część omawia przeszkody
na drodze do zdobycia cnót. Są nimi: pokusy, świat, niebezpieczne towarzystwo, znajomości,
przebywanie poza domem, widowiska, złe książki, nieuprzejma postawa wobec rodziców. W
części III autor ukazuje środki, dzięki którym można przezwyciężyć przeszkody i dojść do
uświęcenia. Są nimi: sakrament pokuty, w tym spowiedź generalna, kierownictwo duchowe, Komunia św., modlitwa, rozmyślanie, ćwiczenie się w obecności Boga, czytania duchowe, nabożeństwo do NMP. W dodatkach autor pisze o wyborze stanu, zwykłych praktykach pobożności;
opowiada o objawieniu się Matki Bożej na La Salette; w późniejszych wydaniach dodaje także
autor sposób przygotowania chorych na śmierć.

4 – 1871
N. Dame de la Salette, son Apparition, son Culte, Notice historique. Matka Boża z La Salette,
Jej objawienie, Jej kult. Notatka historyczna. Wydawca: Baratier Dardelet, Grenoble 1871. s. 80.
II wydanie – w r. 1872, a potem dalsze, uzupełniane, poprawiane i ilustrowane. W r. 1892
umieszczono w tej książce nowennę. Wydawano także nowennę odrębnie. Tłumaczenia: raczej
tylko „Notice Historiques” na język włoski, portugalski i angielski przed r. 1879.
Zasadnicze myśli: W I wydaniu znajduje się opis miejsca objawienia się Matki Bożej, charakterystyka dzieci, samo wydarzenie z dnia 19 września 1846 r., orędzie Maryi, komentarz do Jej
słów.
Autor podaje dalsze losy dzieci, następnie o pielgrzymkach i pierwszych owocach Objawienia.

5 – 1872
Une Neuvaine en l`honneur de Notre Dame de la Salette, précédée d`une notice historique sur
l`Apparition et le Culte Notre–Dame de la Salette. s. 160. Dalsze wydania: 1874 – 1887 – 1892.
Zasadnicze myśli: Według wskazań Matki Najśw. Nowenna ma przyczynić się do „odnowy
świata”. Podane są wskazówki, jak odbywać pielgrzymkę do La Salette, jak spędzać czas na
Świętej Górze. Na każdy dzień podane są rozważania i pobożne praktyki: 1. Objawienie NMP.
2. Grzech. 3. Trzy główne błędy wymieni przez Matkę Bożą: duch pychy, niewiara w Boga,
przekraczanie przykazań kościelnych. 4. Modlitwa. 5 Msza św. 6. Cnoty zalecane przez NMP:
miłość Boga i Chrystusa, miłość bliźniego, pokora. 7. Łzy Matki Bożej. 8. Trzy postacie Matki
Bożej. 9. Krucyfiks Matki Bożej Saletyńskiej. W całości to konsekwentna nauka cnót: walka z
grzechem zakończyć ma umiłowanie krzyża.

6 – 1874
Des États de vie chrétienne et de la Vocations d`après les Docteurs de l`Eglise et les Théologiens. – Stany życia chrześcijańskiego o powołaniu według Doktorów Kościoła i teologów. Wydawnictwo: Kongregacja Propagandy, Rzym 1874. s. 306. Liczne wydania. Powiększone czwarte
ukazało się w Maison de la Bonne Presse. Paryż 1897.
Tłumaczenia


1879 – The states of Christian Life and Vocation. Nowy Jork.

Zasadnicze myśli: Tę książkę uważał sam Ks. Berthier za podstawową odnośnie do problemu
właściwego wyboru powołania. Przytoczył w niej wypowiedzi z Pisma św., Ojców Kościoła
oraz wybitnych teologów. W dużej mierze oparł się na św. Tomaszu z Akwinu oraz na św.
Alfonsie Liguori. Miał obawy, co do imprimatur we Francji, dlatego skierował prośbę do
Rzymu. Aprobaty udzielił o. V.M. Gatti OP, a książkę wydrukowała drukarnia Kongregacji
Świętej Propagandy. W I części jest najpierw wyjaśnienie o różnych stanach życia chrześcijańskiego o zwykłym stanie i o stanie doskonałości. W zwykłym stanie znajduje się małżeństwo.
Autor omawia cel jego oraz przeszkody, które sprawiają, że jest niedozwolone czy nieważne.
Do tego zwykłego stanu autor zalicza życie w celibacie /stan bezżenny/, a w nim rozróżnia
dozgonne dziewictwo i wdowieństwo. W II części rozpatruje stan doskonałości, zatem stan
zakonny. Opiera się na radach ewangelicznych, wyjaśniając, czy są nakazane czy tylko zalecane.
Wyjaśnia także uzyskany stan doskonałości, jakim jest stan biskupi. Omawia także, jakie są

oznaki i warunki powołania. W dalszej części porusza temat wyboru właściwego stanu. Trzeba
posłużyć się odpowiednimi środkami, by ten wybór wypadł po myśli Bożej. Zatem zaleca modlitwę, zastanawianie się słuchanie rad ludzi mądrych i pobożnych. Podaje także „reguły wyboru
poszczególnych stanów”.

7– 1877
Pèlegrinage de Notre–Dame de la Salette ou Guide du Pelerin sur la Sainte Montagne. Pielgrzymka do Naszej Pani z La Salette lub przewodnik pielgrzyma po Świętej Górze. Tekst ks. J.
Berthier, ilustracje – ks. Perin. s. 114. W I wydaniu umieszczono 12 fotografii, a w wydaniu z r.
1888 już 40; w wydaniu z r. 1923 znajdują się 103 fotografie i ryciny. Nie ma pewności, czy
wydanie z r. 1926 było ostatnie.
Zasadnicze myśli: Jest to właściwie przewodnik po La Salette dla pielgrzymów. Autorzy ukazują:
miejsce objawienia, wioskę La Salette; wskazują na trzy postacie Matki Bożej ilustrujące trzy
etapy objawienia. Przekazują orędzie Maryi oraz niektóre tajemnice powierzone dzieciom. Potem oprowadzają po bazylice. Objaśniają, jak powstały zgromadzenia księży i sióstr Matki Bożej
Saletyńskiej. Opisują cudowne wydarzenia.
W tymże 1877 r. ukazał się „Album Carte du Pèlerinage”. Jest to również przewodnik ilustrowany 12 fotografiami.

8 – 1878
Quelle est ma vocation et que dois–je conseiller sur le choix d`un état? Entretiens de Théophile
avec un missionaire. Jakie jest moje powołanie i co mam radzić o wyborze stanu. Rozmowy
Teofila z misjonarzem. s. 102. Nowe wydanie ukazało się w r. 1887; III wydanie w Maison de
la Presse w r. 1896. Potem w latach 1899–1911 w tymże wydawnictwie ukazały się IV i V wydania. W małym formacie wydano tę książkę w latach 1921 i 1925.
Tłumaczenia.


1928 – Jakie jest moje powołanie i co mam radzic o wyborze stanu. Rozmowy Teofila
z misjonarzem, Górka Klasztorna 1928.

Zasadnicze myśli: Książeczka ta zawiera wskazówki dotyczące wyboru stanu w bardzo przystępnej formie, bo dialogu prowadzonego przez misjonarza z "Teofilem» /miłującym Boga/. Jest
to popularny skrót nauki podanej w Des États.

9 – 1880
Méthode facile pour préparer les petits enfants au sacrement de pénitence à l`usage des prêtres,
des mères, des Instituteurs et Institutrices. Krótka metoda do przygotowania małych dzieci do
sakramentu pokuty na uzytek kapłanów, matek, członków Instytutów. s. 30. Liczne wydania.
Przy wyd. VIII połączono tę broszurę z następną: „Méthode facile pour préparer les petits enfants au sacrement de pénitence et pour assister les mourants”.
Zasadnicze myśli: Tę małą książeczkę nazwał sam autor „katechizmem dla dzieci” przed siódmym rokiem życia /uprzedził dekret św. Piusa X/. W pięciu obszernych lekcjach przedstawia
naukę: 1. Istnienie Boga, o Opatrzności, o karze za złe, nagrodzie za dobre. 2. Tajemnica Trójcy
Przenajświętszej, Wcielenie Syna Bożego, Odkupienie. 3. Chrzest, Sakrament Pokuty, rachunek
sumienia. 4. Akty: wiary, nadziei, miłości i żalu. Motywy żalu: piekło, utrata nieba, skazanie
Chrystusa na śmierć, miłość do Boga. 5. Środki do unikania grzechu: unikanie złego towarzystwa, modlitwa, przyjmowanie sakramentów św. Żal płynący z miłości.

10 – 1883
Le Prêtre dans le ministère des Missions des Retraites et de la Prédication. Kapłan w służbie
misji, rekolekcji i głoszenia kazań. Wydawnictwo: Haton, Paryż 1883. s. 600. II wydanie w 1884;
III w 1891 – w Leuk–Stadt /Szwajcaria/; IV w 1894; V w 1896: powiększone. VI w 1900:
powiększone. VII i ostatnie – w 2 tomach, wydane w drukarni MSF w Grave z r. 1913. W sumie
nakład wyniósł około 33.000 egzemplarzy. Począwszy od 4 wydania książka nosi tytuł: „Le
Prêtre dans le ministère de la Prédication ou Directoire du Prédicateur en chair et au saint Tribunal et recueil de sermons pour les Missions et Retraites, les Dimanches et les fêtes de l`Année,
de Panégyriques et Sermons de la circonstance”.
Tłumaczenia.
Il Sacerdote nel ministero della predicazione. Podzielono całość na 20 odrębnych tomów. Ukazał się I to “Metodo pratico per le S. Missioni ed il catechismo ai fanciulli per le S. Missioni”.
Dokonano tłumaczenia na język polski, ale nie wydano drukiem. Przygotowano także tłumaczenie hiszpańskie.
Zasadnicze myśli: Całość podzielona na dwa tomy, a rozmieszczona w 2 woluminach.

W I tomie część I podaje praktyczne wskazówki dla kaznodziei:, jakim ma być, jak ma głosić
Słowo Boże, jak ma postępować w konfesjonale. W II części podane plany misji i rekolekcji;
wskazówki, jakie prawdy trzeba ustawicznie przypominać, jak przeprowadzać zwykłe i nadzwyczajne nabożeństwa. W II tomie w części I podane są: ogłoszenia w czasie misji, katechizm dla
dorosłych, konferencje dialogowane, kazania misyjne. W części II ujęte są nauki niedzielne,
świąteczne i okolicznościowe. Przy końcu rzeczowy indeks.

11 – 1883
Le Fidèle et l`Ame religieuse éclairés, sur les vérités de la foi et les devoirs, de la vie chrétienne
et de la vie parfaite. Wierny i dusza religijna, wyjaśnienie prawd wiary i obowiązków życia chrześcijańskiego i życia doskonałego. Wyd. Haton, Paryż 1883. s. 420. Po wyczerpaniu nakładu ks.
Berthier nie wznawiał tej książki, lecz jej treść rozłożył na dwie inne książki: „Le Livre de tous”
i „L`état religieux”. Treść tej książki znajduje się w dwóch wymienionych, dlatego tu pomija się
podawanie zasadniczych myśli.

12 – 1883
L`oeuvre des vocations à la Salette. Dzieło powołań na La Salette. s. 130. W r. 1884 ukazało się
II wyd., a w 1887 III.
Zasadnicze myśli: W 16 rozdziałach autor przedstawia: orędzie „Pięknej Pani”, pierwsze powołania do utworzonego zgromadzenia, pierwsze lata zgromadzenia, odwiedziny biskupów,
pierwsi dobrodzieje, życie we wspólnocie, wyjazd Saletynów do Norwegii, rozwój zgromadzenia.

13 – 1886
Sententiae et exempla biblica e veteri et novo testamento excerpta et ordinata ad usum concionatorum, moderatorumque animarum et praesertim juniorum clericorum, seminariumque
alumnorum. s. około 400. Wydania: 1886, 1890, 1898, 1907, 1912, 1922. Razem około 45.000
egzemplarzy.
Zasadnicze myśli: To dziełko dzisiaj nosiłoby nazwę „konkordancji” tekstów Pisma Świętego
Starego i Nowego Testamentu. Tekst łaciński, hasła ułożone alfabetycznie, przy końcu indeks
haseł.

14. – 1887
Brève compendium theologiae dogmaticae et moralis una cum aliquibus notionibus theologiae
canonicae, liturgiae, pastoralis et philosophiae christianae. Krótkie kompendium teologii dogmatycznej i moralnej z najważniejszymi notatkami prawa kanonicznego, liturgii, teologii pastoralnej i filozofii chrześcijańskiej. Wyd. Grenoble 1887, s. VI, 615. II wydanie ukazało się w języku francuskim pod tytułem „Abrégé de théologie dogmatique et morale avec les notions les
plus importantes de droit canon. De liturgie, de pastorale, de théologie mistique et philosophie
chrétienne”. III wydanie po francusku w 1896. IV wyd. w języku łacińskim poprawione i powieszone. W r. 1898. V wyd. W 1902 w jęz. francuskim, VI i VII w latach 1927 i 1929 po
francusku dostosowane do nowego prawa kanonicznego. Łącznie wydano 28.000 egzemplarzy.
Tłumaczenia:


1929 – Consultor del Clero, Barcelona



1930 – Sommario di teologia dogmatica et morale Turyn 1930.

W przygotowaniu było także tłumaczenie angielskie w Północnej Ameryce. Nie wiadomo, czy
wydano drukiem.
Zasadnicze myśli: Tę książkę można by nazwać „Vademecum” całej teologii „Repetytorium” –
streszczeniem teologii. We wstępie krótkie filozoficzne wprowadzenie. Potem następuje podział
na teologię dogmatyczną i moralną. W I części, ogólnej, autor w 3 traktatach ujmuje kwestie:
religii, prawdziwej religii, prawdziwego chrześcijaństwa. W II części, szczegółowej, autor rozróżnia dwie grupy tematów: o Bogu samym w sobie i o Bogu rozważanym w stosunku do świata.
Bóg sam w sobie; traktat o jedynym Bogu /istnienie, przymioty/, o Trójcy Przenajświętszej.
Bóg w stosunku do świata: Bóg Stworzyciel /traktaty o stworzeniu, o aniołach, o świecie nierozumnym i o człowieku/. Bóg Odkupiciel /traktaty o Wcieleniu i Odkupieniu/. Bóg Uświęciciel
/traktaty o łasce i sakramentach/. Bóg celem ostatecznym /traktaty o rzeczach ostatecznych/.
W I części, teologii moralnej ogólnej, omówione kwestie ludzkich aktów, sumienia, prawa, cnót
i grzechów. W II części, szczegółowej, autor omawia ogólne prawa Boże, czyli Dekalog. Prawa
Kościoła, prawa ludzi w poszczególnych stanach. Przy końcu jest indeks rzeczowy oraz m. in.
nowe dekrety Stolicy Apost.

15 – 1888

Le livre de tous. – Książka dla wszystkich. Leuk–Stadt /Szwajcaria/. Bardzo liczne wydania. Od
r. 1894 książka jako wydanie nowe ilustrowane, ukazuje się wyłącznie w Maison de la Bonne
Presse w Paryżu. W r. 1898 osiągnięto już 100000 egzemplarzy, a do r. 1930 wydano w języku
francuskim około 200000.
Tłumaczenia:


1899 – Het Boek voor Allon. Boxtel 1899. Ponowione w r. 1910.



1899 – Livro de todos. Porto 1899.



1901 – The Book for All – Hartford /USA/



1903 – Das Buch für Alle. Grave 1903.



1907 – Wydania: arabskie, portugalskie i włoskie.



1926 – Książka dla wszystkich. Górka Klasztorna 1926. Wznowienie w 1931

Zasadnicze myśli: We wstępie autor omawia kwestie: konieczności religii, wykazuje, że prawdziwą jest religia katolicka. W I części znajduje się wykład wiary katolickiej według „Credo”. W
II części omówione są obowiązki, wypływające z religii. W 28 rozdziałach przypomina się przykazania Boże i kościelne, cnoty. W III części autor poucza o środkach zbawienia, zatem o łasce
i sakramentach. Podaje ponadto wskazówki: o celibacie, stanie zakonnym, o sposobie modlitwy.
W dodatkach podane praktyki: religijne, opowiadanie o objawieniu się Matki Bożej w La Salette.

16 – 1888
La Vierge Marie, son culte, la dévotion envers elle. Dziewica Maryja, Jej kult, pobożność względem Niej. Wyd. w Leuk /Szwajcaria/ s. 114. II wydanie w r. 1894. w Paryżu powiększone i
ozdobione rycinami. s. 164. III wyd. s. 158.
Tłumaczenia:


1898 – De Heilige Maagd Maria. Hare Vereering. De Devotie tot Haar en het Verhaal
van hare. Wznowienie w 1913.



1905 – niemieckie tłumaczenie jest zawarte w książce: „Jesus, Maria, Joseph”. Grave
1905.

Zasadnicze myśli: Ta książka to jakby teologiczny katechizm na temat Matki Bożej. W I części
ukazana jest Maryja w stosunku do Trójcy Przenajświętszej, jako Matka, Córka i Oblubienica.
Ukazana także historia jej życia i udzielone jej łaski. W II części omówiony kult wyrażający się

poprzez cześć, miłość, naśladowanie. W Dodatkach są różne praktyki ku czci Matki Bożej, opis
objawienia się NMP w La Salaette oraz cześć dla św. Józefa.

17 – 1889
Notre Seigneur Jésus Christ, ce que nous lui devons. Wyd. Leuk /Szwajcaria/ 1889. s. 169.
Nowe wydanie ozdobione rycinami ukazało się w r. 1894 w Paryżu. III wydanie powiększone
w 1927 w Manissy.
Tłumaczenia


1905 – Niemieckie w książce: „Jesus, Maria, Joseph”, Grave 1905.

Zasadnicze myśli: Właściwą treść poprzedza filozoficzny wstęp na temat duchowości człowieka:
ma stać się mężem Bożym. W I części autor daje pogląd na postać Jezusa w oparciu o „Summę
teologiczną” św. Tomasza, omawiając: Bóstwo Chrystusa, Jego człowieczeństwo, zjednoczenie
Bóstwa z człowieczeństwem; potem życie Chrystusa, Jego cnoty, Jego zadanie kapłańskie, nauczycielskie i królewskie. W II części omówiono trzy zadania, jakie ma człowiek wobec Jezusa:
cześć, miłość, naśladowanie. Podane są także motywy tych obowiązków. W dodatku podane są
przykłady z nauki i życia świętych i wybitnych chrześcijan, którzy wypełnili to zadanie.

18 – 1891
Méthode pour assister les mourants. Metoda towarzyszenia umierającym. s 32.
Tę broszurę umieszczał ks. Berthier w bardzo wielu swoich książkach w różnych językach jako
dodatek. Odrębnie wyszła ta broszura w języku holenderskim pt: „Methode om de stervenden
bij te staan” Grave 1908.
Zasadnicze myśli: We wstępie autor podkreśla jak ważnym jest ten obowiązek opieki przy osobach umierających. Podaje potem wskazówki postępowania. Wspólnie z chorymi omawia się w
skróceniu zasadnicze prawdy wiary, przedstawia się motywy wiary, nadziei i miłości oraz żalu
płynącego z miłości. Przy końcu uwagi by pozostawać przy chorym aż do ostatniego oddechu.

19 – 1892

Abrégé de théologie dogmatique et morale avec les notions les plus importantes de droit canon.
De liturgie, de pastorale, de théologie mistique et philosophie chrétienne . Skrót teologii dogmatycznej i moralnej z najważniejszymi notatkami prawa kanonicznego. O liturgii, o teologii pastoralnej, o teologii mistycznej i flozofii chrześcijanskiej. Wyd. La Salette 1892, s. 840.
W każdym następnym wydaniu podano nowe decyzje Stolicy Apostolskiej.

20 – 1892 – Un bouquet des plus belles fleurs. Bukiet najpiękniejszych kwiatów. La Salette 1892.
s. 160.

21 – 1892 – Une corbeille des plus belles fleurs. Bukiet najpiękniejszych kwiatów. La Salette
1892. s. 160.

22 – 1892 – Une guirlande des plus belles fleurs. Wieniec z najpiękniejszych kwiatów. La Salette
1892.

23 – 1892
Paroles et traits historiques les plus remarquables. Godne uwagi wypowiedzi i wydarzenia historyczne. Grenoble 1892. s. 736. II wydanie powiększone o 260 przypadków w r. 1898. III wydanie przygotowane w r.1930.
Zasadnicze myśli: W tych zbiorach umieszczone są wypowiedzi i wydarzenia z czasów starożytnych i chrześcijańskich jako materiały pomocne dla duchowieństwa w kaznodziejstwie i katechizacji. Początkowo wydane były jako odrębne tomy, potem w całości wraz z rzeczowym indeksem. Te materiały zostały także umieszczone w ostatnich wydaniach „Le Prêtre”. We wstępie autor podkreśla, jak ważną rzeczą jest przytaczanie w kazaniach przykładów. Zaczerpnął je
z 30 różnych dzieł. Ich liczba wyniosła 1381.

24 – 1893
L'état religieux, son excellence, ses avantages, ses obligations, ses privilèges. Stan zakonny, jego
wzniosłość, jego wzniosłość jego obowiązki, jego przywileje. Grenoble 1893. s. 436. II wydanie

przejrzane i uzupełnione ukazało się w wyd. La Maison de la Bonne Presse w r. 1898. Dalsze
wydania /?/ w 1895 i 1910.
Tłumaczenia:
??? – Lo Stato religioso, della sua Eccelenza. de suoi vantaggi, dei suo doveri
e privilegi. Genova t. I, Nie ukazał się t. II.
Zasadnicze myśli: Ta książka miała za cel nie tylko być pomocną dla zakonników i zakonnic, ale
zarazem być „bronią w rękach” ludzi świeckich, by stawali w obronie zakonów /w tym czasie
we Francji następowała likwidacja zakonów/. Autor oparł się na nauce św. Tomasza, św. Alfonsa, Suareza, Leonarda a Porto Maurizio, o. Giraud, a także powoływał się już na własne
książki omawiające temat. W I części autor omówił istotę, doskonałość i wartość życia zakonnego. Potem kolejno omawia: przyjęcie do zakonnego nowicjatu, powołanie, warunki, wybór
zakonu, kierownictwo nowicjatu, profesja przepisy kanoniczne. Kończy tę część ukazując szczęście duszy zjednoczonej z Bogiem przez śluby. W II części omówił obowiązki i /przywileje/
stanu zakonnego. W 37 rozdziałach ujął w praktyczny sposób, jak dochodzi się do doskonałości,
do umiłowania Boga i bliźniego. Omawia kolejno cnoty: posłuszeństwo, pokorę, wierność przepisom zakonnym, uświęcenie czynności dnia, modlitwę i rozmyślanie, milczenie, Mszę świętą,
Oficjum, czytanie duchowne, rachunek sumienia, nabożeństwa do Jezusa, Maryi, Józefa. Obszernie rozwija temat o sakramencie pokuty, o Komunii Św., o kierownictwie duchowym, miesięcznym skupieniu.

25 – 1893
Le Livre des petits enfants. Książka dla dzieci. Wyd. Taffin– Lefort, Paryż 1893. s. 207. II wyd.
Grave 1915.
Tłumaczenia:


1929 – Książka dla dzieci. Górka Klasztorna 1929.

Zasadnicze myśli: W tej książce znajdują się 94 przykłady z życia Jezusa, świętych i wybitnych
mężczyzn z czasów starożytnych i nowożytnych. One to prowadzą młodego czytelnika w świat
wiary i obowiązków życia chrześcijańskiego. Całość podana jakby w formie gawędy, przerywanej
pytaniami skierowanymi do dzieci.

26 – 1894

Le sacerdoce, son excellence, ses obligations, ses droits, ses privilèges. – Kapłaństwo, jego
wzniosłość, jego obowiązki, prawa i przywileje. Wyd. Haton w Paryżu 1894 i 1895 o nakładzie
10.000 egz. s. 823. Następne wydanie przejrzane i powieszone ukazało się w r. 1898 w Lyonie.
Tłumaczenia:


W przygotowaniu niemieckie /r. 1932?/

Zasadnicze myśli: Ta książka ma celu podkreślenie życia kapłańskiego wzorem odwiecznego
kapłaństwa Jezus, Jego Matki, Maryi, Królowej duchowieństwa. Przykład Jezusa jest „regułą
życia kapłana”, „nauka Jego światłem”, „Jego łaska życiem”. Maryja zaś jest „najdoskonalszym
odbiciem Jezusa”. Biskup F. Mussel dając aprobatę na to dzieło zarazem przedstawił jej treść. I
część ukazuje Jezusa Chrystusa jako odwiecznego kapłana, który jest źródłem wszelkiego kapłaństwa. Omawia następnie autor przygotowanie do kapłaństwa poprzez rodzinę, szkołę, seminarium oraz bliższe przyjmowanie poszczególnych święceń. Omawia także autor „łaskę” kapłaństwa i jego niezmazalny „charakter”. II część omawia obowiązki, prawa, przywileje kapłana.
Na pierwszym miejscu stawia świętość, do jakiej kapłan ma dążyć, przeszkody, jakie napotyka,
wreszcie skuteczne środki, jakimi ma się posłużyć, by wytrwać w kapłaństwie. Dalsze zadania
kapłana to pogłębianie wiedzy religijnej, pielęgnowanie przepisów Kościoła dotyczących duchowieństwa. Autor omawia m. in. zakaz uczestniczenia w zabawach i zajęciach świeckich, a
także sprawę beneficjów wraz z obowiązkami z nimi związanymi. Pod koniec wymienia obowiązki płynące z zajmowanego stanowiska: jako biskup, kanonik, proboszcz, wikariusz, kapelan.
Po omówieniu tych kwestii autor przytoczył zdania Ojców Kościoła, teologów i kanonistów,
którzy wypowiedzieli się na temat praw i przywilejów, jakie zawiera w sobie kapłaństwo.

27 – 1895
Examen de conscience et méthode d'oraison A l`usage des prêtres pendant leur retraite du mois
et surtout pendant la retraite annuelle. Rachunek sumienia i sposób modlitwy wewnętrznej. Do
użytku przez księży podczas skupien miesięcznych, a zwłaszcza podczas rekolekcji. s. 22. Jest
to wyciąg z „Le Sacerdoce”. Umieszczono także „Egzamin sumienia i metoda modlitwy” w „Le
Prêtre”. Jako odrębna broszura ukazała się w nakładzie wielu tysięcy.

28 – 1896

L'homme tel qu 'il doit être. Wzorowy człowiek. Wyd. La Maison de la Bonne Presse Paryż
1896. s. 543. To wydawnictwo otrzymało wyłączność na wydawanie tej książki. Ukazały się
wydania w r. 1896, 1903, 1913 i następne.
Zasadnicze myśli: W przedmowie autor w oparciu o św. Grzegorza z Nazjanzu. Stwierdza, że
człowiek jest odbiciem Boga. Zatem w I części omawia cnoty, które człowiek ma w sobie wyrobić. Wobec Boga ma go cechować: wiara, nadzieja, miłość, pobożność, bojaźń. Wobec bliźnich, najpierw wobec przełożonych to jest Kościoła, rodziny i ojczyzny: szacunek i posłuszeństwo; wobec podwładnych: miłość małżeńska, miłość i obowiązki rodzinne, czujność w stosunku do służby i dzieci; wobec innych: miłość, łagodność, gorliwość o ich zbawienie, uprzejmość, sprawiedliwość. Wreszcie obowiązki wobec siebie samego: pokora, skromność, umiar w
ubywaniu dóbr, czystość, panowanie nad zmysłami, zamiłowanie do pracy, męstwo i odwaga.
W II części Ks. Berthier poucza, jak trzeba poznawać i jak unikać przeszkód: pokus, złego
świata, złych przyjaźni, niebezpiecznych pism, widowisk, domów niewłaściwych /diabelskich/
zabaw. W III części autor podaje środki, jakimi są: modlitwa, rozmyślanie, dobra lektura, uświęcenie czynności dnia, zwłaszcza niedzieli, a także: spowiedź, Komunia Św., kierownictwo duchowe, cześć do NMP. W dodatkach omawia wybór stanu, ascetyczne praktyki, objawienie
NMP w La Salette, opiekę nad umierającymi.

29 – 1896
Le jeune homme comme il faut. Wzorowy młodzieniec. Wyd. Mason de la bonne presse. Paryż
s. 497. Następne wydania przejrzane i powiększone ukazay się w tym samym wydawnictwie w
latach 1906, 1917 oraz kilku innych. Nie nalezy tej ksiażki utożsamaić z inna pod tytułem: Le
jeune homme chrétienne à l'école des saints d`après Le R.P. Berthier. wyd. Hanton. Paryż. s.
286. Ks. C.L. dokonał przeróbki tego dzieła, dostosowujac tytuł i układ do poprzedniej książki
ks. Berthier „Dziewica chrzescijańska”. Tę pozycję częsciej wydawano.

Tłumaczenia :


1904 – Il giovane qual deve essere. Verona 1904

Zasadnicze myśli: Ta książka skierownaa do młodzieży męskiej jest przeróbkąpoprzednio wydanej : „L'homme tel qu 'il doit être”. W 9 rozdziałach omówione kwestie: kim jest młodzieniec
dobrze wychowany – List św. Izydora o podstawach cnotliwego życia – o cnocie. Łatwość praktykowania cnót – Bóg pragnie, by młodzieniec był do Niego podobny. Wskazania Ojca św. –
szczęście człowieka praktykującego cnoty – nieszczęście młodzieńca, gdy zagubił się w młodych
latach. Zła młodzież klęską dla świata.

30 – 1898.
Les merveilles de la Salette. – Cuda saletyńskie. Wyd. P. Tèqui. Paryż 1898. s. 352, 10 fotografii.
Zasadnicze myśli: Książka ukazała się z racji jubileuszu 50 lecia objawienia się Matki Bożej w La
Salette. Poruszono najpierw trzy kwestie : historię objawienia, autentyczność, wreszcie owoce.
W 5 rozdziałach ujęto cuda: I – objawienie sie Matki Bożej i Jej orędzie, II – od chwili objawienia
nieustannie płynące cudowne źródełko, III – cudowne uzdrowienia a z nich 39 bardzo znacznych, potwierdzonych dokumentami, IV – cudowne nawrócenia, V – cudowne skutki, miejsce
pielgrzymkowe, bazylika, rozwój nabożeństwa do NMP, rozgłos przez prasę.

31 – 1902
L'œuvre de la Sainte Famille pour vocations apostoliques tardives. Dzieło Świętej Rodziny dla
spóźnionych powołań apostolskich. Wyd. Maison de la Bonne Presse. Paryż 1902. s. 61.
Tłumaczenia:


1904 – Werk der Heiligen Familie für apostolische Berufe. Grave 1904.



1906 – Stichting der Heilige Familie voor latere apostolische roepingen. Grave 1906.



1910 – Institut von der Heiligen Familie für apostolische Berufe. Grave 1910.

W dodatku: krótki życiorys ks. Berthier oraz rozwój Instytutu.
Zasadnicze myśli: Autor pisze najpierw o braku misjonarzy. Zaradzić temu pragną szkoły apostolskie dla spóźnień powołań. Kolejno opisuje autor początki Instytutu Św. Rodziny, przytacza
listy niektórych kandydatów, przedstawia życie w tej wspólnocie. Przy końcu pełny tekst „modlitwy za misjonarzy” oraz ankieta dla kandydatów.

32 – 1902
Heureux les cœurs purs ou la chasteté parfaite. Błogosławieni czystego serca lub doskonała
czystość. Wyd. Maison de la Bonne Presse, Paryż 1902. s. 388. Do r. 1927 to wydawnictwo
wydało 3 nakłady z liczbą około 9000 egzemplarzy.
Tłumaczenia:


1908 – Beati i cuori puri ossia la castità perfetta. Neapol 1908.

Zasadnicze myśli: Książkę o doskonałej czystości, a przeznaczoną dla księży, osób zakonnych i
wszystkich wiernych, ks. Berthier dał ocenie teologów z Lowanium; aprobatę otrzymał od biskupów z Paryża i Grenobl. W I części autor podał naukę Kościoła o dziewiczości, celibacie i
wdowieństwie. Przytoczył fragmenty z Pisma św., Ojców Kościoła i katolickich teologów. II
części ukazał, na czym polega doskonała czystość oraz jej konieczność. Wynika to z zachowania
przykazań, z obowiązków danego stanu, z miłości do Boga i bliźniego. W III części ks. Berthier
wskazał środki pomocne do zachowania tej czystości. Podał zatem, czego należy się obawiać,
czego unikać, a co czynić. W dodatku opis objawienia się NMP w La Salette oraz sposób zachowania się przy umierających.

33 – 1904
Le Messager de la Sainte Famille. Posłaniec Świętej Rodziny. Wydawca określony: „Directeur
de la Ste. Famille” /w latach 1904–1908 sam ks. J, Berthier/. To pismo wychodziło w latach
1904–1914 w Grave, potem była przerwa do r. 1924. Od stycznia 1924 wychodziło w Instytucie
MSF w Ceilhes; odrębne wydanie francuskie ukazało się w październiku 1930 w Belgii, w Instytucie MSF w Habay la Neuve /Luksemburg/.


1904 – Der Sendbote der Heiligen Familie. Wychodziło najpierw w Grave. Od r. 1922
w Oberhundem, od r. 1928 w Betzdorf.



1908 – Bode van der Heilige Familie. Wychodziło w Grave, a od r. 1918 w
Kaatsheuvel.



1910 – Posłaniec Św. Rodziny. Wychodził od r. 1910 w Grave, od 1921 w Kazimierzu
Biskupim, od 1925 – w Górce Klasztornej.

34 – 1904
L'art d'être heureux. Sztuka osiągnięcia szczęścia. I. Wyd. Maison de la Bonne Presse Paryż 1904.
s. 465. Do r. 1927 ukazało się 8000 egzemplarzy.
Tłumaczenie:


1907 – Die Kunst glücklich zu sein. Grave 1907.

Zasadnicze myśli: Ta książka według zamierzenia autora ma nauczyć praktycznie ludzi, jak miłować Boga. We wstępie stwierdza, że człowiek stworzony jest do szczęścia i wyjaśnia, na czym
ono polega. W I części omawia motywy umiłowania Boga: mniej doskonałe i doskonałe. II
część ukazuje środki do umiłowania Boga. Potem daje praktyczne wskazówki, jak praktykować
i umocnić się w miłości do Boga. Pod koniec uwagi dotyczące miłości bliźniego, nabożeństwo
do Najśw. Serca Jezusowego, opowiadanie o objawieniu.

35 – 1904
La clé du ciel. Klucz do nieba. Wyd. Maison de la Bonne Presse. Paryż 1904. s. 389. Liczne
wznowienia.
Tlumaczenia:


1903 – Schlüsel des Himmels oder vollständiges Erklärung des Gebetes. Grave 1903.
W r. 1909 wydano: Fürer zu Gott – zberano tu modlitwy i praktyki z różnych książek
Berthier.



1906 – De Sieutel des hemels. Uit het Fransch vertaalt dor F.D. en H.v. D. Grave
1906. wznowienie 1912.



2009 – Klucz do nieba. Na zlecenie Centrum Duchowości MSF w Ciechocinku.
Pelplin 2009 /przypis redaktora/

Zasadnize myśli: We wstępie autor podaje znacznie modlitwy oraz jej rodzaje: uwielbienie,
dziękczynienie, modlitwę blagalną. Opiera się w głównej mierze na nauce Ojców Kościoła, teologów, w dużej mierze na św. Alfonsie Liguorim. W I części podaje zasady, które skłaniają człowieka do modlitwy oraz teorię modlitwy. W II części podaje praktyczne sposoby, jak, gdzie, o
co się modlić. W dodatku zbiór modlitw.

36 – 1907
Le culte et l'imitation de la Sainte Famille. – Kult i naśladowanie Świętej Rodziny. Wyd. Maison
de la Bonne Presse. Paryż 1907. s. 485.
Tłumaczenia:


1918 – De Vereening en Navolging der Heilige Familie. Grave 1918.



2003 – Kult i naśladowanie Świętej Rodziny. Na zlecenie Centrum Duchowości MSF
w Ciechocinku. Pelplin 2003. /przypis redaktora/

Zasadnicze myśli: To dzieło może być uznane za „duchowy testament” ks. J. Bethiera dla członków Zgromadzenia MSF. W przedmowie, zatem zwraca się autor do członków tego właśnie
Zgromadzenia. We wstępie autor uzasadnia cześć Świętej Rodziny, przedstawia korzyści z tego
wynikające. Podkreślił zarazem, że taki kult istnieje w Kościele, czego wyrazem jest arcybractwo
i zatwierdzone święto. W I części zaleca praktykę cnót Boskich: wiarę, znajomość prawd wiary,
przepojenie się zasadami wiary, życie z wiary; potem podaje wskazówki dotyczące nadziei i miłości Boga, umiłowanie posłuszeństwa. Wreszcie kończy zachęcając do modlitwy. W II części
tej książki przedstawione są cnoty dotyczące bliźnich: miłość w rodzinie; wzorem jedności małżonków jest dziewicza miłość Maryi i Józefa; szacunek względem przełożonych i in. W III części
omówione cnoty względem siebie samych: „ukryte" życie Św. Rodziny uczy pokory, czystości,
wyrzeczeń, umiłowania pracy. Jak zwykle, także dodatki: „Testament starego misjonarza”, praktyki pobożne, objawienia NMP w La Salette, „Miesiąc Św. Rodziny”, „Nowenna na Jej cześć"
„Dzień skupienia rodziny”.

Poza książkami ks. Jan Berthier pisał artykuły lub redagował pisma. Oto niektóre z nich:


37 – 1867–1876 – Annales de Notre Dame de La Salette. Redaktor.



38 – 1886 – Dictionnaire des dictionnaires. Encyclopédie universelle. – Artykuły



39 – Coutumier des Missions et retraites



40 – 1899 – Quaestio practico–practica in Gallia praesertim /De onanismo/.



41 – 1899 – De la Communion fréquente



42 – 1900 – Notre dame de La Salette, son apparition, sonauthenticité et ses suites –
fragment z książki „Les Merveilles...”



43 – 1905 – Pro neoconfessariis monita.



44 – Współpraca z czasopismami: Etudes Ecclesiastques, Paryż; Echo de Fourvières.
Lyon



45 – 1895–1904 – Ks. Berthier jest także autorem konstytucji i dyrektoriów
dotyczących założonego przez siebie Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny:



1895 – Constitutions des Missionaires la Sainte Familie. Reims 1895. Jako dodatek:
Constitutions des Soeurs Auxiliaires de la Sainte Famille.



1903 – Constitutions. Coutumier et Directoire des MSF. Grave 1903.



1904 – Constitutions des Missionaires la Sainte Familie. Grave 1904.



1904 – Coutumier et Directoire des Coutumier de l`École apostolique.



Pozostałe wydania Konstytucji MSF:



1923 – Wydanie polskie. Górka Klasztorna 1923.



1925 – Konstytucje i Dyrektorium Generalne MSF.



1963 – Constitutions de la Congregation des Missionnaires de la Sainte Familie. Rzym



1985 – Konstytucje Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Rzym. Wydania polskie: II – Poznań 1997; III – Poznań 2002 /przypis redaktora/.

Oblicza się, że książki stanowe Ks. Berthier, pomijając inne, osiągnęły nakład co najmniej 1
miliona egzemplarzy
Ta pisarska działalność ks. Berthier poza zdumieniem niech wzbudzi chęć naśladowania.

Ks. Adam Sobczyk MSF. Biblijne podstawy duchowości świętorodzinnej
w nauczaniu sługi Bożego księdza Jana Berthier, Założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny
Artykuł ukazał się w: Ruch biblijny i liturgiczny. Kraków LXII (2009) nr 1. s. 39–51.

Szukając biblijnych podstaw duchowości świętorodzinnej należy znaleźć odpowiedź na pytanie,
do jakich fragmentów Pisma Świętego odwoływał się ojciec Berthier, by przybliżyć uczniom
i czytelnikom ducha Świętej Rodziny i kształtować w nich duchowość świętorodzinną? Ta ostatnia jest formą życia duchowego polegającego na naśladowaniu Chrystusa według wzoru Świętej
Rodziny. Jan Berthier1 mówiąc o duchowości Świętej Rodziny wskazywał głównie na cnoty,
jakimi żyła Święta Rodzina i dopiero na ich podstawie tworzył biblijne fundamenty dla duchowości świętorodzinnej. W swoim wykładzie, posługiwał się olbrzymią ilością cytatów Starego i
Nowego Testamentu, co świadczy o doskonałej znajomości Pisma Świętego2. Zwracał jednak
uwagę na te fragmenty, które odnoszą się przede wszystkim do życia i rozwoju cnót chrześcijańskich. Ojciec Założyciel, realizując wiernie wskazania Leona XIII, podkreślał olbrzymie znaczenie Pisma Świętego dla życia duchowego chrześcijanina3. Mówiąc o Świętej Rodzinie Ber-

1

Jean Berthier urodził się 24.02.1840 roku w Chatonnay. 23.10.1958 roku wstąpił do wyższego seminarium

w Grenoble, gdzie 5.04.1862 roku przyjął święcenia diakonatu. 14.07.1962 roku wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy z La Salette. We wrześniu 1862 roku przyjął święcenia kapłańskie w Grenoble. Pracował z wielkim oddaniem
Matce Bożej z La Salette jako kaznodzieja i wychowawca młodzieży. Dostrzegł jednak potrzebę wychowania spóźnionych powołań dla celów misyjnych. Dlatego 28.09.1895 roku założył Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny, które żyjąc duchem Świętej Rodziny miało zająć się formowaniem do kapłaństwa ludzi, którzy z powodu
wieku lub sytuacji ekonomicznej nie mogli podjąć studiów. Napisał wiele książek, wykazując się w nich ogromną
wiedzą teologiczną i znajomością problemów człowieka. Zmarł 16.10.1908 roku w Grave.
2

Por. J. Berthier. Sententiae et exempla biblica ex vetere et novo testamento excerpta et ordinata Ad usum concionatorum,

moderatorum animarum et praesertim juniorum clericorum, seminariorumque alumnorum. La Salette 1886.
3

Konstytucja apostolska Providentissimus Dominus (19.11.1893), dawała jasne wskazania dla badaczy. Spowo-

dowała ją liberalna biblistyka protestancka, przesiąknięta racjonalizmem, podważająca naukę o natchnionym charakterze ksiąg biblijnych. Leon XIII podnosi w niej sprawę unowocześnienia studiów biblijnych, zastrzegając się
trzymania tekstu Wulgaty. Ponadto papież ten utworzył Papieska Komisję Biblijną 25.11.1902 roku, by czuwała
nad prawowiernością badań biblijnych i organizowanie studiów biblijnych.

thier głównie skupiał się na cnotach, którymi się odznaczała. W tekstach biblijnych, które proponował podkreślał: posłuszeństwo woli Bożej, wierność i zaufanie, przykazanie miłości oraz
kształtowanie ducha pokory i umartwienia.

1. Posłuszeństwo woli Bożej
Na samym początku analizowania biblijnych podstaw duchowości świętorodzinnej Berthier stawia cnotę posłuszeństwa. Uważa, że dzięki niej można ukazywać Świętą Rodzinę jako wzór
wszelkich cnót. Rozpatrując temat posłuszeństwa woli Bożej nasz autor nie przechodzi od razu
do Ewangelii Dzieciństwa, ale swój wykład rozpoczyna od księgi Rodzaju. Podkreśla, że wierne
wypełnianie woli Bożej gwarantuje człowiekowi zachowanie godności dziecka Bożego pochodzącej z faktu stworzenia. Bóg uczynił go królem wśród stworzeń, bytem najdoskonalszym w
świecie postrzeganym zmysłami, obdarzył godnością. Stworzył na swój obraz i podobieństwo,
by ten mógł rozkazywać innym stworzeniom (Rdz 1, 27)4. Dzięki rozumowi i wolnej woli osoba
ludzka może przekraczać świat materialny i rozwijać w sobie obraz Ojcostwa Bożego zgodnie z
nakazem Stwórcy (Rdz 1, 28). Musi jednak pamiętać, że wiązanie nadziei na bycie szczęśliwym
z bytami przemijającymi jest krótkotrwałe, stanowi: „Marność nad marnościami” (Koh 1,2)5.
W akcie stwórczym Bóg powołał do istnienia mężczyznę i kobietę (por. Rdz 2,18), by oddawali
Mu chwałę i przekazywali życie. Dlatego „opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze
swoją żoną i będą oboje jednym ciałem” (Mk 10,7)6, a święty Paweł wyjaśnia, że miłość mężczyzny do żony powinna być ukształtowana na wzór miłości Chrystusa do swego Kościoła (Ef
5,25). Niestety grzech pierwszych rodziców (Rdz 3,1–24), spowodował nieodwracalne skutki w
relacji Boga z człowiekiem. Bóg Ojciec jednak, wychodzi naprzeciw ludzkiej nędzy i obiecuje
Zbawiciela, który odkupi grzechy i otworzy znowu bramy nieba7.

4

Por. J. Berthier. L'homme tel qu 'il doit être. Grave 1896. s. IX.

5

Por. Tenże. L'art d'être heureux. Grave 1904. s. XII.

6

Por. Tenże. Kult i naśladowanie Świętej Rodziny. Tytuł oryginału : Le culte et l'imitation de la Sainte Famille. Tłum.

z francuskiego A. Bocian. Pelplin–Ciechocinek 2003. s. 166.
7

Por. Tenże. Książka dla wszystkich. Tytuł oryginału: Le livre de tous. Tłum. z francuskiego M. Łoś. Górka

Klasztorna 1926. s. 36–37.

W dalszej części swego wykładu Berthier podkreśla związek słów Bożych skierowanych bezpośrednio do Adama, ze słowami przekazanymi „dzieciom Adamowym” za pośrednictwem proroków. Wspomina potop (por. Rdz 7,6–8,18) i przymierze z Noem (Rdz 8,20–9,29). Przybliża
postać patriarchy Abrahama i obietnicę, że z jego rodu wyjdzie Zbawiciel (Rdz 12n). Przytacza
historię Józefa, syna Jakuba, sprzedanego w niewolę Egipską (Rdz 37,1–36), by zwrócić uwagę
na Mojżesza, który wyprowadził naród Izraelski z niewoli i w imieniu tego narodu zawarł z
Bogiem przymierze na górze Synaj (Wj 2n). Po Mojżeszu wymienia sędziów i królów, wśród
nich Saula, Dawida i Salomona (1Sm 9,1; 1Krl 11,43). Omawiając historię narodu wybranego
Założyciel podnosi także kwestię podziału za panowania Roboama (1Krl 12n) i niewoli babilońskiej, podczas której Daniel określił czas przyjścia Mesjasza (por. Dn 7,9–28). Podkreśla
świętość ksiąg Starego Testamentu, spisanych przez natchnionych pisarzy. Stwierdza, że naród
żydowski wierzył nauce Pisma Świętego, a Jezus, Syn Boży przyszedł, aby ją wypełnić i zawrzeć
z człowiekiem nowe i ostateczne przymierze8. Berthier cytuje także słowa proroka Izajasza:
„Oto Panna pocznie i porodzi Syna i nazwie go imieniem Emmanuel” (Iz 7,14), by przygotować
miejsce dla tajemnicy Wcielenia Syna Bożego9.

1.1. Posłuszeństwo woli Bożej w tajemnicy Wcielenia
Kluczem do zrozumienia Świętej Rodziny w Nowym Testamencie jest Wcielenie Słowa. Wokół
niego gromadzą się Maryja i Józef, a także bracia Jezusa, krewni, „nowa rodzina” (Mt 12,46–50;
Mk 3,31–35; Łk 8,19–21). Wcielenie jest „zstąpieniem” Słowa w głąb ludzkiej rzeczywistości,
na łono rodziny. Filiacja Jezusa jest objawieniem, które rozpoczyna się od dziewiczego poczęcia
i dopełnia się w proklamacji na krzyżu (Mk 15,39)10. Mówiąc o posłuszeństwie woli Bożej Berthier odwołuje się również do postaci nowotestamentalnych. W swoich książkach często nawiązuje do Ewangelii dzieciństwa. Opisuje moment zwiastowania (Łk 1, 26–35) i podkreśla posłuszeństwo Maryi, która z pełnym oddaniem i pokorą przyjmuje posłannictwo Anioła (Łk 1, 38).
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Mówi o nawiedzeniu świętej Elżbiety (Łk 1, 39)11 i akcentuje postawę obu kobiet, które z pokorą wypełniają wolę Boga (Łk 1,43–44). Elżbieta wysławia Maryję: „Błogosławiona, któraś
uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana” (Łk 1, 45). Maryja wysłuchuje tych słów
w duchu pokory i wypowiada uroczyste „Magnificat” (Łk 1, 46–48). Założyciel przypomina
również scenę ofiarowania w świątyni, podkreślając, zapowiedź miecza, który przeniknie duszę
Niepokalanej (Łk 2, 35)12.
Nasz autor wspomina także o świętym Józefie, którego Ewangelia nazywa mężem sprawiedliwym (por. Mt 1, 9). Podkreśla trudny wybór Józefa i pochwala jego posłuszeństwo i zaufanie
woli Bożej. „Józefie synu Dawida nie bój się wziąć do siebie Maryi twej małżonki, albowiem z
Ducha Świętego jest to, co się z Niej poczęło” (Mt 1, 20). Mówi o rodowodzie Józefa: „Jakub
był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem” (Mt 1,16). Następnie zauważa, że pasterze udali się z pośpiechem i „znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę, leżące
w żłobie” (Łk 2, 16). Docenia odwagę Józefa, gdy „wziął w nocy Dziecię i jego Matkę i udał się
do Egiptu” (Mt 2,14). Podkreśla prawne ojcostwo Józefa według słów Ewangelii: „Jego Ojciec
i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono” (Łk 2, 33)13.
Dużo miejsca poświęca także zgubieniu i odnalezieniu Jezusa podczas pielgrzymki do Jerozolimy. Podkreśla zdziwienie rodziców „Synu czemuś nam to uczynił...” (Łk 2, 48), mądrość Jezusa miedzy uczonymi w Piśmie (Łk 2, 46) i fakt, że Jezus poszedł z rodzicami, wrócił do Nazaretu i był im posłuszny (Łk 2, 51). Dodaje za ewangelistą, że: „Dziecię rosło i nabierało mocy,
napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim” (Łk 2,49). Opis nazaretańskiej codzienności Berthier konkluduje stwierdzeniem zaczerpniętym od świętego Łukasza, według którego Jezus czynił postępy w mądrości latach i łasce u Boga i u ludzi, a Maryja chowała w pamięci
wszystkie te wspomnienia (Łk 2, 52)14.
Wcielenie Jezusa, według Berthier, to wypełnienie woli Ojca polegające na zawarciu Nowego i
wiecznego przymierza Boga z człowiekiem. Wcielenie jest uwieńczeniem aktu stworzenia, gdyż
przez człowieczeństwo Syna Bożego, jednoczy ono wszystkie istoty stworzone z ich Stwórcą.
Nasz autor określa Wcielenie tak, jak Ewangelia świętego Jana: „Słowo stało się Ciałem” (J 1,
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14). Człowiek sam nie był w stanie przebłagać Boga za swe winy, dlatego Bóg w swym miłosierdziu zesłał Syna, by przyjął na siebie wszystkie ludzkie grzechy i uśmierzył gniew Boży (por.
1 J 4, 10)15. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że swego Jednorodzonego Syna dał, aby każdy,
kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). Potwierdza to Chrystus: „Moim
pokarmem jest pełnić wolę mojego ojca” (J 4,34)16.
Posłuszeństwo Jezusa Bogu Ojcu zawierają także słowa: „z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić
swoja wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał” (J 6,38). W tym duchu Syn Boży przyjmuje ubogich, biednych, chorych. Przebacza Marii Magdalenie (J 8, 1–11), wskrzesza Łazarza (J 11, 1–
44)17. Przypomina gody w Kanie Galilejskiej i pierwszy publiczny cud Jezusa uczyniony na
prośbę Matki (J 2, 1–12), rozmnożenie chlebów (Mt 14, 13–21), poskromienie burzy (Mk 4, 35–
41) oraz liczne uzdrowienia, wskrzeszenia, uwolnienia z mocy złych duchów. Podkreślając świętość ziemskiego życia Jezusa, opartą na posłuszeństwie woli Boga Ojca, Założyciel zauważa, że
Jego uczynki i słowa były boskimi. Ich fenomen polegał na zgodności nauczania z czynem, co
po śmierci potwierdzili nawet oprawcy: „prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym” (Mk
15,39)18.

1.2. Posłuszeństwo woli Bożej w tajemnicy Odkupienia
Doskonałe wypełnienie cnoty posłuszeństwa widoczne jest szczególnie w Misterium Odkupienia. Omawiając Misterium Paschalne Jezusa Chrystusa, Berthier zauważa, że Zbawicielowi nie
oszczędzono żadnego bólu, nawet tego duchowego, który rozumie jako ból wynikający z poczucia opuszczenia przez Ojca, wyrażony w słowach: „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?” (Mk 15,34). Jezus cierpiał także ból udręczonego serca z powodu cierpienia Matki i
ucieczki apostołów. Pomimo tego wypełnił jednak wolę Ojca: „Nie moja wola, lecz Twoja niech
się stanie!” (Łk 22,42). Syn Boży uczynił swą Matkę stojącą pod krzyżem, opiekunką całej rodziny ludzkiej. Obiecał niebo skruszonemu łotrowi i zwrócił się do Ojca z prośbą o przebaczenie ludziom tej zbrodni: „Ojcze przebacz im” (Łk 23,33). Umierając w piątek po wypowiedzeniu
słów: „Wykonało się” (J 19,30), Jezus wypełnił swoje zadanie. Wola Boga nie ograniczyła się
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tylko do odkupieńczej śmierci Jezusa. Misterium zmartwychwstania Chrystusa jest wydarzeniem
rzeczywistym, wypełnieniem obietnic Starego Testamentu (Łk 24, 26–27; 44–48). Berthier podkreśla historiozbawczy sens zmartwychwstania, zwracając uwagę na wyzwolenie z grzechu i
otwarcie drogi do nowego życia (1 Kor 15, 20–22)19.
Do istoty królewskiej misji Jezusa Chrystusa należy Jego władza jako Prawodawcy i Sędziego.
On jest „Królem królujących i Panem panujących” (1 Tm 6,15), i nie ma innej władzy, jak tylko
ta, która od Boga pochodzi. Jezus jest Królem nieba i ziemi. Jezus jest także Sędzią. Sąd Boży
obejmie u końca czasów każdego człowieka. Wówczas sprawiedliwi zostaną zaproszeni do
uczestnictwa w jego królestwie: „Pójdźcie błogosławieni u Ojca mojego...” (Mt 25,34), zaś ci,
którzy nie chcą, by Jezus panował nad nimi, zostaną odrzuceni: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci,...” (Mt 25,41)20. Berthier podsumowując zagadnienie posłuszeństwa woli Boga przytacza
słowa samego Jezusa, o tym, że „Nie ten, kto mi mówi Panie, Panie wejdzie do królestwa, ale
ten, który wypełnia wolę Ojca” (Łk 6, 46)21.
Zagadnienie posłuszeństwa nasz autor rozciąga także na relacje międzyludzkie. Jako wypełnienie woli Bożej widzi również posłuszeństwo dzieci względem rodziców (Ef 6,1; Kol 3,20)22.
Zaznacza, że Bóg obdarza szczególną łaską tych, których przeznacza na przełożonych na ziemi:
rodziców, opiekunów, mistrzów, sprawujących władzę. Oni zaś zyskują prawo do szacunku synowskiego, który tłumaczy się mocą czwartego przykazania (Syr 3, 1–16)23. Przypomina także
słowa Jezusa do Apostołów, a przez nich do wszystkich pasterzy Kościoła: „Jak Ojciec Mnie
posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20,21), a także „Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do
skończenia świata”(Mt 28,20). Przestrzega, że odrzucenie doktryny Kościoła jest równoznaczne
z nieposłuszeństwem Bogu, wyparciem się wiary w słowo Boże i z rezygnacją z możliwości
zbawienia, „Kto was słucha, Mnie słucha, kto wami gardzi, Mną gardzi" (Łk 10,16)24.
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2. Wiara i zaufanie
Posłuszeństwo woli Bożej musi być oparte na wierze w Boga i zaufaniu Jego miłości. Ojciec
Założyciel podkreśla, że mimo obaw, niebezpieczeństw, ubóstwa i codziennych utrapień, jakie
towarzyszyły życiu Świętej Rodziny, zachowywała ona ufność i pokój, przyjmując swój krzyż ze
względu na Boga, któremu w ten sposób składała wynagrodzenie za grzechy świata. Zatem
wszyscy, którzy swoje troski łączą z Jezusem, Maryją i Józefem, zostaną pocieszeni. Bóg, dopuszczając cierpienie, obdarza proporcjonalną do niego łaską. Cierpienie z miłości do Boga w
wyrzeczeniu się siebie jest najpewniejszą gwarancją życia wiecznego (Rz 8,17)25.
Wiara w kontekście życia wiecznego jest fundamentem i początkiem zbawienia. Obietnica Chrystusa odnosi się do tych, którzy modlą się z wiarą w Boże słowo (Mt 21,22)26. Wiara odsłania
zamysł Boga, by ofiarować się człowiekowi i pozwolić mu ujrzeć w Nim Dobro Najwyższe.
Wiara jest, zatem podstawą nadziei, dowodem prawdy, której nie widzimy, a której jesteśmy
bardziej pewni, niż prawdy potwierdzonej naocznie (Hbr 11,1). Gwarantem tej pewności jest
Jego słowo27. Naturalną konsekwencją życia wiarą jest przestrzeganie praw Bożych (por. J 2,
17). Jezus czynił wolę Ojca, a wraz z Nim Maryja i święty Józef. Tak również powinny czynić
rodziny chrześcijańskie. „Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemnościach” (J 8,12). Wiara
uczy, że należy przyjąć Słowo Boże, odwracać się od zła i ujrzeć krzyż, jako drogę prowadzącą
do prawdziwej przemiany duchowej. Ona wspiera ludzkie czyny, nadając im charakter nadprzyrodzony. Bez nich wiara pozostaje martwa (por. Jk 2,17). Dobroć i wierność Boga inspirują
nadzieję człowieka sprawiedliwego, by ufnie złożyć w Boskich rękach wszystkie sprawy ziemskie, z przekonaniem, że jest On Ojcem najczulszym. Kocha i obdarza miłosierdziem, bo nie
jest obojętny na ludzkie potrzeby (1 Kor 13,7)28.
Konsekwencją wiary i zaufania pokładanego w Bogu jest wytrwałość w realizowaniu jego woli.
Podejmując zagadnienie wytrwałości, Założyciel opiera się na słowach Chrystusa, by nie ustawać w modlitwie i przypomina przypowieść o natrętnej wdowie (Łk 18, 1–8). Bóg pragnie, by
wytrwale zwracano się do Niego z prośbami w przeróżnych potrzebach (Mt 11,12). Przykładem
jest postawa kobiety kananejskiej, której nawet początkowo odmowna odpowiedź Jezusa nie
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pozbawiła ufności, wiary i siły do dalszej prośby (Mt 15, 21–28). Wytrwałość czyni człowieka
niezachwianym w dobru i pozwala zachowywać spokój ducha:, „Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” (Mt 10,22). Berthier podkreśla, że w szkole Świętej Rodziny należy się uczyć
wytrwałości w łasce i stałości w przeciwnościach, by nie utracić tego, co zdobyto pracą, ale
otrzymać pełną zapłatę (2 J, 8). Zauważa, że gdyby sprawiedliwy odstąpił od swej sprawiedliwości i popełniał zło, naśladując wszystkie obrzydliwości, wtedy żaden z wykonywanych czynów nie będzie mu poczytany, ale umrze z powodu nieprawości, które popełnił (Ez 18,24).
Potwierdzają to słowa samego Jezusa, który przestrzegał, że „Ktokolwiek przykłada rękę do
pługa a wstecz się ogląda nie nadaje się do Królestwa Bożego” (Łk 9, 64). Dlatego ważne jest
wezwanie zawarte na kartach Apokalipsy świętego Jana: „Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci
wieniec życia” (Ap 2, 10)29.

3. Przykazanie miłości
Po omówienia posłuszeństwa woli Bożej, wiary i zaufania Bogu, Berthier przechodzi do analizy
innych podstaw biblijnych duchowości świętorodzinnej. Zajmuje się przykazaniem miłości.
Podkreśla, że miłość Boga i bliźniego może istnieć tylko razem. Tezę powyższą opiera cytatami
z Pisma Świętego: „Ja śpię, lecz moje serce czuwa” (Pnp 5,2), „przemawiajcie do siebie wzajemnie w psalmach, hymnach i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych
sercach” (Ef 5,19)30, „w trzech rzeczach upodobałem sobie, które są przyjemne Panu i ludziom:
zgoda wśród braci, przyjaźń między sąsiadami oraz mąż i żona dobrze zgadzający się wzajemnie”
(Syr 25,1)31.
Refleksję nad istotą doskonałej miłości Boga Berthier rozpoczyna od przybliżenia motywów,
dla których człowiek powinien podjąć taką relację ze Stwórcą. W akcie stworzenia Bóg zaprosił
człowieka do miłości, a potem wezwał po ojcowsku: „Będziesz miłował Pana, Boga swego,
całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą” (Mk 12,30).
Chrystus w czasie swej działalności apostolskiej przypomina, że jest to pierwsze i najważniejsze
ze wszystkich przykazań. Drugi akt zewnętrzny polega na zaangażowaniu się w dzieła Boże.
Wszelkie obowiązki i prace wykonywane zgodnie z wolą Bożą i pod działaniem Ducha Świętego
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dowodzą głębokiej świadomości osoby miłującej Boga, że człowiek na tyle pozostaje blisko
Chrystusa, na ile postępuje według Jego nauki: „Moją Matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je” (Łk 8,21).
Według Berthier, wyrazem autentycznej miłości jest zgoda na cierpienie. Taką miłość okazał
Chrystus, przyjmując krzyż na swoje ramiona. Krzyż jest ludzkim przeznaczeniem, od bólu narodzin przez łzy, smutek, pokusy i zmagania, aż po trwogę umierania (Flp 3, 8–10). Nasz autor
dostrzega jednak, że Ewangelia jest Dobrą Nowiną, nowiną o zbawieniu. Dlatego sens życia
widzi w perspektywie krzyża. Potwierdza to cytatami z ewangelii świętego Jana: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem” (J 15,9). Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś
życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13). „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony,
przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12, 32)32.
Uzasadnienie potrzeby miłości bliźniego Ojciec Założyciel widzi w słowach listu świętego Jana:,
„Kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi” (1 J
4,20). Miłość Boga i bliźniego są jedną i tą samą cnotą. Kto jest niedoskonały w miłości bliźniego, jest niedoskonały w miłości Boga. Dusze, które dążą do doskonałości, powinny zatroszczyć się o rozwój miłości bliźniego33.
Odpowiedź na pytanie, jak miłować bliźniego, nasz autor znajduje w Ewangelii: „Abyście się
wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” (J 13,34), aż po cierpienie i śmierć. Zauważa,
że uniwersalną formułę miłości święty Jan ujmuje następująco: „Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą” (1 J 3,18). Dlatego każdy człowiek, dążąc do doskonałości winien z
gorliwością wypełniać swoje zadania z miłości do Boga i bliźniego34. Berthier uważa, że wewnętrzną zasadą miłości jest całkowite oddanie. Jednocząc się z Bogiem, człowiek odpowiada
na Jego miłość tak, jak On na to zasługuje. „Jeśli Mnie, kto miłuje, będzie zachowywał moją
naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy u niego przebywać” (J
14,23)35. Brak miłości bliźniego wyklucza miłość Boga (por. 1 J 4,20)36. Cokolwiek chcecie,
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aby ludzi wam czynili i wy im czyńcie” (Mt 7,12)37. Zachęca, by braciom i siostrom ukazywać
szczere uczucia, unikać przejawów złości, zazdrości, niechęci. Podpowiada, by wspierać się wzajemnie w przeciwnościach i być gotowym do poświęcenia. Ceni wyżej miłość braterską, niż
dobra materialne (por. Ps 133,1)38. Swój wykład popiera fragmentami Ewangelii: „Dawajcie a
będzie wam dane” (Łk 6,39), „więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu” (Dz 20,38),
„szczęśliwi miłosierni, gdyż oni dostąpią miłosierdzia” (Mt 5,7) 39.
Według naszego autora, doskonała miłość może istnieć na dwa sposoby. Pierwszy – podstawowy polega na wyrzuceniu z serca wszystkiego, co jest jej przeciwne. Do takiej miłości powołani są wszyscy ludzie. Nie każdy ją jednak posiada wskutek zaniedbania swoich obowiązków
chrześcijańskich i rezygnacji z pogłębiania życia duchowego. Drugi sposób odnosi się do doskonałości, która nie tylko sprzeciwia się grzechowi ciężkiemu, ale także wszystkiemu, co przeszkadza całkowitemu oddaniu się duszy Bogu. Sposób ten najlepiej wyrażają słowa, skierowane
do młodzieńca:, „Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i daj ubogim, a będziesz
miał skarb w niebie” (Mt 19,21)40.
W zagadnienie doskonalenia się w miłości Bożej wpisana jest zdaniem Berthier, modlitwa, życie
sakramentalne oraz praktyki pobożne do Jezusa, Maryi i Józefa. Zaleca on, by oddawać Bogu
chwałę słowami doksologii: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu...”. Postuluje, by zachęcać innych do wspólnotowego chwalenia Boga (por. Ef. 5,19)41. Uważa, że zobowiązanie
chrześcijanina do okazywania Bogu wdzięczności swój najpełniejszy kształt przyjmuje w formie
modlitwy, która uczy pokory i jednocześnie jest źródłem nowych łask (por. 1 Tym 2,1)42. Przypomina, że Jezus jest nauczycielem modlitwy, który sam się modli, a następnie zachęca do niej
swych uczniów. Także w niebie wstawia się za ludźmi przed Bogiem, gdy Kościół prosi Go o
miłosierdzie (por. Rz 8, 34)43. Chrystus nauczył uczniów na ich prośbę „Modlitwy Pańskiej”
(por. Łk 11,1n). Jej słowa powinny napełnić człowieka miłością, gdyż przypominają o ludzkiej
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godności i każą zwracać się do Ojca z dziecięcą ufnością. Bóg ogarnia miłością do Syna wszystkich ludzi (por. J 17, 26), stąd nasz autor zachęca wszystkich do umiłowania Ojca i zawierzenia
Mu całego życia44.

4. Postawa pokory i umartwienia
Omawiając biblijne podstawy duchowości świętorodzinnej dotyczące cnót względem samego
siebie, Berthier korzysta z tekstów zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu: „o ile wielki
jesteś, o tyle się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana” (Syr 3,18). Podkreśla, że słowa te w pełni
urzeczywistniły się w życiu Świętej Rodziny. Nikt nie miał takiej pokory jak Jezus, Maryja i Józef.
Słów:, „Kto się uniża będzie wywyższany” (Mt 18,4), nasz autor, używa w kontekście do Świętej
Rodziny45.
W dalszej części swego nauczania Berthier podkreśla pokorę Jezusa, który jest „drogą i prawdą,
i życiem” (J 14,6), mistrzem w ukazywaniu, jak Boga uwielbiać i składać Mu dziękczynienie. Po
Synu Bożym przytacza postaci Maryi i Józefa, którzy ukazali najpiękniejszy sposób okazania
Bogu wdzięczności przez naśladowanie Jego cnót. Święta Rodzina swym życiem potwierdziła
słowa zawarte na kartach Biblii: „Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu
się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał?” (1 Kor 4,7). „Pokorni natomiast posiądą ziemię i będą się
rozkoszować wielkim pokojem” (Ps 37,11)46. Założyciel wielokrotnie powtarza, że pokora
przestrzega przed zbytnią pewnością siebie i zaufaniem w swoje możliwości (1 Kor 10,12). Człowiek, który opiera się jedynie na swoich siłach, przestaje odczuwać potrzebę bliskości Boga i nie
szuka z Nim kontaktu. To zaś powoduje upadek w grzech. Gdy jednak, człowiek w swojej pokorze oddaje się Bogu, wówczas otrzyma wsparcie, odeprze pokusy i osiągnie życie wieczne, jak
tłumaczy Jezus w przypowieści o faryzeuszu i celniku (Łk 18, 9–17). Potwierdzają to również
słowa Apostołów: „Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornych obdarza łaską” (Jk 4,6), „kto się
wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony” (Mt 23,12). Berthier zauważa,
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że pokora Maryi i Józefa była proporcjonalna do otrzymanych przez nich łask. Podkreśla także,
że ta cnota obowiązuje wszystkich47.
Wraz z postawą pokory według naszego autora idzie łagodność. Opisując tę cnotę przytacza
słowa proroka Izajasza: „Nie będzie wołał ani podnosił głosu. Nie da słyszeć krzyku swojego
na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi knotka o nikłym płomyku” (Iz 42, 2–3).
Podaje również owoce łagodności: „odpowiedź łagodna uśmierza zapalczywość” (Prz 15,1).
Ponadto łagodność poskramia gniew, łagodzi nieporozumienia, porządkuje relacje międzyludzkie, ma moc jednoczenia wszystkich we wzajemnym szacunku. Ukazuje również skutki łagodności: „Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię” (Mt 5,5), oraz „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi” (Mt 5,9), gdyż
odznaczają się szczególnym podobieństwem do Boga, który jest źródłem pokoju. Stwierdza, że
o taką atmosferę powinny zabiegać wszystkie rodziny domowe i zakonne, ugruntowując pokój
w duszach swoich członków (por. Ps 37,11)48.
Z kolei inną cnotą uwalniającą serce od troski o sprawy doczesne jest, zdaniem Berthier, umartwianie. Uważa on, że Święta Rodzina potrafiła wyrzec się wszystkiego, co nie było jej niezbędne, ale świadoma sensu swego powołania, weszła z pokorą na drogę krzyża (por. Mt 16,24).
Dlatego zaleca, by kształtować siłę charakteru u dzieci i młodzieży, aby umiały stawić czoła
przeciwnościom i nie zaniedbywać praktyki ascezy, która umocni ciało i ducha w walce ze słabościami. Sam Jezus, który jest „cichy i pokorny sercem” (Mt 11,29), uczy człowieka podnosić
się z upadku przez pokorę: „Uniżył samego siebie przyjąwszy postać sługi” (Flp 2,7). Stąd zdaniem Berthier, na drodze doskonałości konieczne jest połączenie umartwienia z modlitwą. Doskonała modlitwa wymaga współbrzmienia z życiem i pracą modlącego się (por. Iz 58, 7–9). Jej
wartość wzmacniają różne formy pobożności: post, pokuta i jałmużna, skrucha serca. Człowiek,
poddający się ascezie, nie będzie zniewolony przez przyjemności doczesne, lecz będzie mógł
zawsze wznieść swe serce do Boga (por. Łk 6, 37–38)49.
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Podsumowując należy podkreślić dużą znajomość Pisma Świętego przez Ojca Założyciela i
umiejętne podawanie cytatów w zależności do omawianych treści. Dowodzi tego również wydana przez niego książka: Sententiae et exempla biblica ex vetere et novo testamento excerpta
et ordinata Ad usum concionatorum, moderatorum animarum et praesertim juniorum clericorum, seminariorumque alumnorum (La Salette 1886). Biblijne podstawy duchowości świętorodzinnej opiera na zagadnieniu posłuszeństwa woli Bożej, miłości Boga i bliźniego oraz postawie
pokory i umartwienia. Tematyka ta w pełni oddaje podstawową zasadę nauczania księdza Berthier, którym jest naśladowanie Chrystusa poprzez realizowanie cnót na wzór Świętej Rodziny.
Oparcie tej tematyki na bogatych źródłach staro i nowotestamentalnych stanowi również doskonałą realizację nauczania Leona XIII, który w swej encyklice Providentissimus Dominus,
wezwał do przywrócenia znaczenia Pismu Świętemu w życiu chrześcijańskim. Omawiając biblijne podstawy duchowości świętorodzinnej nasz autor zachęca współczesne rodziny by powierzyły się Świętej Rodzinie, co pomoże im dokładniej odczytywać i wypełniać wolę Bożą w
codzienności, zaś oddanie się Jezusowi przez Maryję, na wzór ofiarowania Jezusa Ojcu przez
Maryję i Józefa w świątyni (por. Łk 2, 22–35) zapewnia człowiekowi pośrednictwo Matki Bożej
we wszystkich niedostatkach50.

Summary
Biblical basics of the Holy Family’s dimension of Christian spirituality according to the teaching
of God’s Servant Jean Berthier, founder of the Congregation Missionaries of the Holy Family
The analysis of the biblical basics of the Holy Family’s dimension of Christian spirituality drew
by Jean Berthier shows his impressive knowledge of the Holy Bible. God’ Servant uses many
quotations to show biblical grounds for Christ’s imitation according to the pattern of the Holy
Family. There are a few virtues of the Holy Family which deserve to be highlighted: trust and
obedience to God’s Will, love to God and to neighbor, humility and mortification. Berthier not
only enumerates those virtues, but also encourages everyone to realize them in everyday life,
such as the Holy Family did it.
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Ks. Marian Machinek MSF. Towarzyszyć w ostatniej drodze. „Metoda asystowania umierającym” ks. Jana Berthier a współczesna troska o umierających

W bogatej spuściźnie literackiej ks. Jana B. Berthier dziełko „Metoda asystowania umierającym”
stanowi jedynie mały fragment całości i słusznie może być w niniejszym opracowaniu nazwane
„broszurą”. Jednak niektóre skromne i objętościowo niewielkie utwory literackie mogą nabrać
nowego znaczenia, gdy czyta się je w innej epoce, w kontekście innych wyzwań i problemów.
Wydaje się, że nasze czasy przełomu XX i XXI w. z nową intensywnością i uwagą zajmują się
problematyką śmierci i umierania. W takim kontekście świadectwa tej tematyki, pochodzące z
innych epok i okresów historycznych mogą być nie tylko interesującą lekturą historyczną, ale
także dostarczyć cennych impulsów do rozwiązywania współczesnych problemów, rodzących
się na granicy życia i śmierci. Pytanie, które stoi u źródeł niniejszej refleksji brzmi: czy i w jaki
sposób omawiane dziełko ks. J. Berthier może stać się źródłem inspiracji dla współczesnych
chrześcijan, którzy próbują towarzyszyć umierającym?

1. Kilka uwag o treści omawianej broszury
Ponieważ treść i kontekst „Metody” zostały już szerzej omówione w opracowaniu ks. W. Biedrzyckiego MSF, ograniczę się tutaj do kilku zupełnie osobistych spostrzeżeń. Kiedy czyta się
to małe dziełko naszego Założyciela nie można oprzeć się wrażeniu, że odzwierciedla ono typowe cechy jego twórczości literackiej.
Po pierwsze z utworu tego emanuje coś, co można by określić jako „troska o dusze”, gorliwość
w pracy nad ich zbawieniem. Ks. Berthier jest cały ogarnięty troską o zbawienie każdego pojedynczego człowieka. W realizacji tego dzieła, które zawsze uważał za swoje posłannictwo nic
nie jest w stanie mu przeszkodzić, nic też nie może go na tej drodze zatrzymać. Temu celowi
służyła cała ponad trzydziestoletnia działalność rekolekcyjna Ojca Założyciela, a także dzieło
jego życia – Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny. Moment umierania był w rozumieniu
ks. Berthier momentem absolutnie rozstrzygającym o losie człowieka, momentem podjęcia
ostatniej, a jednocześnie najważniejszej decyzji. Był to także moment, w którym człowiek umierający stawał się niejako areną szczególnie intensywnej walki duchowej, przedmiotem szczególnego zainteresowania szatana i stąd jego wnętrze było targane pokusami, mającymi w ostatniej

chwili zaprzepaścić jego zbawienie. Trudno się, zatem dziwić, iż wśród tak dramatycznych obrazów, rady i zalecenia Ojca Założyciela brzmią niemal jak rozkazy generała na linii frontu, który
nie ma czasu na zbędne uzasadnienia i wprowadzenia, gdy ważą się losy jego żołnierzy. Ten
aspekt będzie istotny dla zrozumienia tonu sformułowań i uwag, jakich używa Ojciec Założyciel,
nie tylko w „Metodzie”, ale w całej swojej spuściźnie literackiej.
Dzisiejszego obserwatora może dziwić – i chyba nieco razić – zalecenie Ojca Założyciela, by
„chorego pouczyć o prawdach absolutnie koniecznych do zbawienia”. Z dzisiejszego punktu
widzenia brzmi to odrobinę nachalnie. Jednak również tutaj przebija misjonarskie doświadczenie ks. Berthier. Omawiana broszura, jak zresztą wszystkie pozostałe jego dzieła, nie były kierowane do abstrakcyjnych adresatów. Ojciec Założyciel mało troszczył się o to, co potomni
powiedzą o jego twórczości. Była to twórczość „użytkowa”, dla konkretnych ludzi, pochodzących z jego epoki, których potrzeby, mentalność, wady i zalety doskonale znał. Jego dzieła miały
przynieść korzyść „tu i teraz”, inaczej zapewne nie byłyby, dla ks. Berthier warte funta kłaków.
Dlatego też tak istotne jest interpretowanie ich z uwzględnieniem ich niepowtarzalnego „Sitz
im Leben”, tzn. ich konkretnego kontekstu kulturowego. Ojciec Berthier wiedział, że ktoś, kto
chce towarzyszyć umierającym, będzie zazwyczaj miał przed sobą nie tylko analfabetę, ale jednocześnie człowieka nie posiadającego nawet fundamentalnej wiedzy religijnej. Dlatego pouczenie o prawdach koniecznych do zbawienia było czymś w rodzaju „ewangelizacji w pigułce”,
dzięki której umierający będzie mógł w ogóle świadomie podjąć decyzję o wezwaniu kapłana.
Prawdy te autor „Metody” powtarza w formie pewnego „katalogu” już w pierwszej części swego
dziełka, zapewne po to, aby ktoś, kto czuwa przy chorym, już na pierwszy rzut oka mógł sobie
przypomnieć, co w tej chwili jest istotne.
„Metoda” ma wyraźnie sformułowanych adresatów: została ona napisana – jak stwierdził autor
– „by ją rozpowszechnić w rodzinach”, a jego życzeniem było, aby w ramach pewnej niewielkiej,
kilkunasto–, kilkudziesięcioosobowej społeczności („na każdej ulicy naszych miast”) był ktoś
przygotowany do towarzyszenia umierającym. Jasne jest, że musiał to być „swój”, ktoś pochodzący z danej społeczności, znający swoje otoczenie i wiedzący, do kogo trzeba by się udać, by
zaoferować pomoc. Adresatami są, zatem ludzie świeccy, o czym jeszcze niżej przyjdzie szerzej
powiedzieć. Ponieważ jednak ci, którzy mieli wykonywać to trudne zadanie sami zapewne byli
obciążeni podobnymi brakami, co ich otoczenie, dlatego też „Metoda” była także dla nich czymś
w rodzaju „katechizmu”, a jednocześnie zupełnie prostego instruktażu, co i kiedy należy zrobić
i mówić. Jeszcze raz warto podkreślić na wskroś praktyczny zamysł ks. Berthier, który starał się
o wielkich sprawach mówić takim językiem, jaki jego słuchacze rozumieli.

I jeszcze jedna uwaga. Mimo poważnego, niemal surowego klimatu dziełka przebija zeń wiele
ciepła w stosunku do osoby umierającej. Zalecenie, by nie męczyć umierającego i mu się nie
naprzykrzać zbytnią gadatliwością wtedy, gdy jest już w agonii, odzwierciedla praktyczną wiedzę
autora „Metody”. Ojciec Założyciel wiedział zapewne z własnego doświadczenia, iż w ostatnich
godzinach obecność jest ważniejsza od słów, a gesty mówią o wiele więcej, niż pouczenia. „Metoda”, jak zresztą jej autor we wstępie potwierdza, nie narodziła się przy biurku, ale była owocem
doświadczeń, zebranych przez niego samego, a także przez inne, obdarzone chrześcijańską intuicją osoby, które odczuwały potrzebę towarzyszenia umierającym. Jednak również i one nie
musiały zaczynać od zera. Myśl o potrzebie towarzyszenia umierającym nie była ani nowa, ani
oryginalna, ale miała swoją długą historię.

2. Miejsce „Metody” w tradycji chrześcijańskiej „sztuki umierania”
Troska o słabych, odrzuconych, kalekich i umierających była cechą od samego początku odróżniającą chrześcijaństwo od typowych cech kultury hellenistycznej. Starożytność grecko – rzymska znała wprawdzie i ceniła sztukę lekarską, ale troska o umierających lub też jakakolwiek zinstytucjonalizowana troska o chorych i słabych była jej obca. Przykładem może być chociażby
żyjący ponad cztery wieki przed Chrystusem legendarny lekarz grecki, Hipokrates, od którego
pochodzi (lub też, któremu jest przypisywany) cały szereg pism zwanych pod nazwą Corpus
Hipocraticum. Otóż Hipokrates, którego skądinąd znamy z jego sławnej „Przysięgi” jako zdecydowanego wroga eutanazji i aborcji, radził swoim lekarzom, aby nie zajmowali się nieuleczalnie chorymi i umierającymi. I tak nie będą mogli uchronić ich od śmierci, a jej nadejście mogłoby
być przez otoczenie zinterpretowane jako porażka sztuki lekarskiej i przez to zaszkodzić wysokiemu szacunkowi, jakim otaczano zawód medyka. Gdy Thanatos (śmierć) przychodził, Asklepios (lekarz) powinien odejść! Troska o słabych i chorych nie była do pogodzenia ze starożytnym kultem witalności, młodości i siły, z drugiej zaś strony zakładała coś, z czym starożytność
przedchrześcijańska nigdy sobie nie poradziła. Zakładała ona mianowicie, iż cierpienie może
mieć sens. Właśnie brak jakiegokolwiek sensu cierpienia sprawiał, iż czołowi myśliciele starożytni byli w stanie zaakceptować przerwanie życia, które pełne było cierpienia i zmierzało nieuchronnie ku śmierci. Nie było to nic innego jak współczesna eutanazja, chociaż starożytni tą
nazwą określali raczej spokojną i pozbawioną cierpień, ale naturalną śmierć (w języku greckim
słowo eu oznacza dobry, łagodny, a thanatos – śmierć).
Zupełnie odmienna perspektywa, w jakiej chrześcijaństwo widziało życie, śmierć i przemijanie,
w szczególności perspektywa męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, sprawiła, iż opieka

nad każdym człowiekiem potrzebującym, szczególnie starym, chorym, cierpiącym i umierającym
stała się szybko niemalże wizytówką chrześcijan. Dzięki kultowi męczenników, których szczątki
chrześcijanie umieszczali w ołtarzach w miejscach swego kultu, zmieniło się radykalnie podejście do śmierci. Podczas gdy pogańska starożytność grzebała swoich zmarłych poza obrębem
miast, a kontakt ze zwłokami i miejscem pochówku otoczony był mieszaniną lęku i odrazy, dla
chrześcijan zmarli byli częścią wspólnoty, która znajduje się w chwale Ojca. Fakt, iż w czasie
prześladowań wielu chrześcijan wybierało raczej śmierć, niż zdradę swojej wiary zmuszał
wszystkich wierzących, (którzy jutro sami mogli stać się męczennikami) do konfrontacji z sensem śmierci i do zadania sobie egzystencjalnego pytania o to, czy istnieją wartości wyższe, niż
tak wysoko ceniona wartość życia. Wiara w świętych obcowanie pomagała w nieskrępowanym
i wolnym od tabuizacji podejściu do tajemnicy śmierci.
W średniowieczu cmentarze, mieszczące się zazwyczaj wokół świątyń, były miejscami spotkań,
czymś w rodzaju „rynków”, na których toczyło się żywe życie społeczne. Nie oznaczało to
jednak bagatelizacji śmierci. Pozostała ona dla chrześcijan wrogiem, którego pokonanie przyrzeczone zostało przez Boga dopiero w czasie powtórnego przyjścia Chrystusa. Śmierć była
ościeniem grzechu, jego skutkiem, klątwą, jaką grzech sprowadził na cały ludzki rodzaj. Jednak
perspektywa życia wiecznego pozwalała inaczej podchodzić do faktu śmierci, bez rozpaczy,
chociaż z ogromną powagą i respektem. Były jednak czasy, w których konfrontacja ze śmiercią
była szczególnie intensywna. Takim okresem było późne średniowiecze, a więc wieki XIV i XV.
Zainteresowanie śmiercią w tym okresie związane było ze szczególnym nagromadzeniem się
bodźców, zmuszających do refleksji nad jej sensem. Był to, bowiem czas wielkich epidemii,
które powodowały wyludnianie się całych regionów. O ich rozmiarach niech świadczą dane
historyków. Twierdzą oni, że w czasie od 1326 do 1400 r. 32 lata były uważane za lata zarazy; w
czasie od 1400 do 1500 r. lat takich było 41, a w czasie od roku 1500 do 1600 – 30. Wobec
„morowego powietrza” ludzie tamtej epoki byli zupełnie bezbronni. Nic więc dziwnego, że tak
częsta i intensywna konfrontacja ze śmiercią doprowadziła do wytworzenia swoistego rodzaju
literatury, znanej pod ogólną nazwą „ars moriendi” (sztuka umierania). Utwory tego typu literatury dzieli się zwykle na dwie grupy. Na pierwszą z nich składają się cykle rycin, złożonych
zazwyczaj z jedenastu obrazów, przedstawiających zmaganie człowieka umierającego w ostatnich momentach życia. Obrazy te ułożone są w pary, z których każda przedstawia najpierw
pokusę do popełnienia jakiegoś grzechu, a potem pociechę i pomoc w przezwyciężeniu tej pokusy. Centralnym elementem każdego obrazu jest łóżko z umierającym, które stanowi niejako
środek sceny, na której przesuwają się różne obrazy. Scena ta jest też pełna postaci, zarówno

kusicieli, przybierających postać szkaradnych zjaw i potworów, jak też osób z życia umierającego, związanych z dana pokusą i w końcu też postaci świętych i aniołów, pomagających odeprzeć ataki złych duchów. Jako przykład może służyć para obrazów przedstawiająca pokusę
chciwości i pociechę płynącą z wyrzeczenia się dóbr ziemskich. Pierwszy z obrazów przedstawia
krewnych umierającego (nawet małe dziecko, być może należące do umierającego), a obok nich
szkice jego dóbr ziemskich: piękny dom, beczki pełne wina, pięknego konia. Sugerowana mu
pokusa dotyczy troski o najbliższych i o swoje dobra. Obok postaci kusicieli widać „wstęgi”,
czyli ówczesny rodzaj współczesnych „dymków” w komiksach, zawierające ich słowa: „Prouideas amicis!” („zatroszcz się o swoich krewnych!”), „Intende thesauro!” („zwróć uwagę na swoje
skarby!”). Wymowa całej sceny jest oczywista: Dlaczego miałbyś myśleć o śmierci, skoro tyle
jest jeszcze do zrobienia, skoro trzeba jeszcze korzystać z życia i zatroszczyć się o najbliższych?
Zostaw to na potem! Na niektórych przedstawieniach tej sceny dodano jeszcze postać złodzieja,
który właśnie kradnie wino z piwnicy, a wszystko po to, by jeszcze bardziej skoncentrować
uwagę umierającego na dobrach doczesnych. Temu obrazowi pokusy przyporządkowany jest
obraz pociechy i wezwanie do odwrócenia się od rzeczy doczesnych. Obok łóżka umierającego
pojawia się anioł zakrywający płachtą dwie postacie krewnych, aby umierający mógł się skoncentrować na tym, co najważniejsze – na zwróceniu się ku Bogu. Obok łóżka pojawia się krzyż
z postacią cierpiącego Chrystusa i postać Matki Bożej, które sugerują umierającemu, że nawet
Zbawiciel musiał pożegnać się z najbliższą sobie Osobą. Na obrazie pojawiają się też postacie
zbawionych oraz symboliczne postacie owiec, przypominającą scenę sądu ostatecznego z Ewangelii (Mt 25, 31–46). Inne pary obrazów w omawianym rodzaju „ars moriendi” to: pokusa wątpliwości w wierze i pociecha płynąca z wiary, pokusa rozpaczy i wezwanie do nadziei, pokusa
zniecierpliwienia i zachęta do cierpliwości, pokusa pychy i wezwanie do pokory, pokusa rozpaczy i wezwanie do wiary w Boże miłosierdzie. Jedenasty obraz, zamykający cały cykl, ukazuje
sam moment śmierci. Umierający tryumfuje nad wszelkimi pokusami, kusiciele pierzchają w popłochu, a dusza opuszczająca ciało zostaje przyjęta przez aniołów.
To odrobinę przydługie przedstawienie obrazowych przedstawień późnośredniowiecznej „ars
moriendi“ pozwala nie tylko uchwycić atmosferę tamtejszych czasów, ale także wysunąć przypuszczenie, iż ks. Jan Berthier, znany przecież jako kompilator tekstów, mógł znać te przedstawienia, chociaż dzieliła go od czasów ich powstania przestrzeń kilkuset lat. Tego typu literatura
była, bowiem niezwykle szeroko kolportowana w Europie również w późniejszych epokach.
Również w Polsce znane są tego typu przedstawienia jak np. dzieła reformatora Akademii Krakowskiej, Mateusza z Krakowa (1345–1410). Już na pierwszy rzut oka widać zbieżność niektórych motywów między tego typu dziełami, a „Metodą”, jak np. zalecenie ks. Berthier, aby od

łóżka umierającego odeszli krewni, w razie, gdyby swoim pełnym bólu zachowaniem mieli
wprowadzić zamęt w stan duchowy umierającego, co szczególnie odnosiło się do tych osób,
które były dla niego okazją do grzechu. Jeżeli nawet Ojciec Założyciel nie znał tego typu literatury, to jednak mógł być pod wpływem modelu duchowości, wyrosłego z literatury „ars moriendi“.
Przypuszczenie to utwierdza się, gdy spojrzymy na drugi rodzaj przedstawień z gatunku „ars
moriendi“. Są to traktaty, zawierające rozważania i modlitwy, których tematem jest kruchość i
przemijalność bytowania ziemskiego i nieuchronna perspektywa śmierci oraz sądu. Niektóre z
tych utworów zawierały również szczegółowe wskazania dla osób towarzyszących umierającemu. Przykładem tego typu, a jednocześnie sztandarowym dziełem z gatunku „ars moriendi”
jest trzecia część „Opusculum tripartitum de praeceptis decalogi, de confessione et de arte moriendi”, którego autorem jest profesor i kanclerz paryskiej Sorbony, Jan Gerson (1363–1429).
Ostatni fragment tego dzieła, odnoszący się do sztuki umierania, już wcześnie został wydzielony
z całości dzieła, był tłumaczony, uzupełniany i komentowany przez wielu naśladowców. Dzieło
Gersona składało się z czterech bloków: exhortationes (napomnienia), interrogationes (pytania),
orationes (modlitwy) oraz observationes (pouczenia). Napomnienia miały na celu pomoc w realistycznej ocenie sytuacji, w jakiej znajduje się umierający. Zbliżał się on do śmierci, która jednakowo dotyka możnych i biednych. Przeżył już życie, którego rozpatrywanie mogło mu dać
zarówno powód do wielkiej wdzięczności Bogu, jak też powód do żalu za wiele popełnionych
grzechów. W tej przedśmiertnej godzinie powinien jednak zwrócić się jedynie ku Bogu. Temu
odniesieniu służyły pytania dotyczące wiary, a mające na celu osiągnięcie odpowiedniej dyspozycji umierającego i wzmocnienie jego ufności. I tak miał on być zapytany o wiarę i gotowość
do pojednania, o gotowość do wyznania wszystkich grzechów i do zadośćuczynienia za wyrządzone krzywdy. Z kolei teksty załączonych krótkich modlitw przeznaczonych do odmawiania
przez umierającego lub osoby mu towarzyszące, wyrażały wiarę w zbawienie osiągnięte nie na
podstawie własnych zasług, ale poprzez zbawczą śmierć Chrystusa. Były tam też modlitwy kierowane do aniołów, szczególnie anioła stróża oraz świętych patronów. Ostatnia czwarta część,
zawierała pouczenia, skierowane do osoby towarzyszącej umierającemu, a dotyczące zadbania
o przyjęcie przez tego ostatniego sakramentów, szczególnie, gdy sytuacja odbiega od normy (np.
utrata mowy przez umierającego itp.). Traktat Gersona był rodzajem kompendium zawierającym teoretyczne podstawy jak i praktyczne wskazówki, a także modlitwy konieczne do godnego
przeżywania własnej śmierci i towarzyszenia umierającym.
Podobieństwo do „Metody“ ks. Berthier jest uderzające. Ta ostatnia zawiera wszystkie cztery
elementy dzieła Gersona, chociaż oczywiście w oryginalnym zestawieniu Ojca Założyciela. Oba

dzieła zdają się także „oddychać“ tym samym duchem wyrzeczenia się tego, co przemijające, a
zwrócenia się ku temu, co wieczne. Przypuszczenie, iż gersonowska „ars moriendi“ były znana
Ojcu Założycielowi wydaje się prawdopodobne także z tego względu, iż ks. Berthier w wielu
innych swoich dziełach cytuje Gersona, uważając go za jednego z „mistrzów życia duchowego“.
Być może powiązania te były pośrednie, mianowicie sposoby towarzyszenia umierającym, z jakimi zetknął się ks. Berthier i które uwiecznił w swojej „Metodzie“, były dalekimi reminiscencjami gersonowskiej „ars moriendi“. Jako ciekawy szczegół można uznać fakt, iż dzieło Gersona
kierowane było nie tylko do duchowieństwa, ale także do osób świeckich, towarzyszących umierającemu oraz do wszystkich pragnących poznać chrześcijańską sztukę umierania. Taki wybór
adresatów był odzwierciedleniem dokonujących się w późnym średniowieczu przemian socjo–
kulturowych, a szczególnie zwiększenia roli mieszczaństwa jako nowego nośnika kultury oraz
istotnego czynnika rozwoju gospodarczego.
Pora zapytać o to, czy omawiana broszura, która przecież wyrosła z innych warunków socjo–
kulturowych i teologiczno–duchowych może być dzisiaj pomocna w trosce o umierających? Jakie jej motywy, myśli i wskazania mogły by być istotne dzisiaj?

3. Jakie elementy „Metody” są aktualne dzisiaj?
Wskazania Ojca Założyciela, a tym bardziej dzieła późnośredniowiecznej „ars moriendi”, wyrosły na zupełnie innym podłożu społeczno–kulturowym, niż to, które stanowi nasz współczesny kontekst życia. Chociaż i dzisiaj ludzie giną od „powietrza, głodu, ognia i wojny”, to jednak
te plagi ludzkości, które wymieniamy w „Suplikacjach” nie są przez ogół naszego społeczeństwa
przeżywane na własnej skórze i postrzegane jako bezpośrednio zagrażające. Wydaje się jednak,
że warto zwrócić uwagę na trzy motywy, wspólne zarówno dla „Metody”, jak też ogólnie dla
duchowości karmionej utworami z gatunku „ars moriendi”, które musiałyby także stanowić elementy współczesnej „metody towarzyszenia umierającym”. Pierwsze dwa będą odnosiły się nie
tyle do konkretnego sposobu postępowania z umierającymi, ile mogą być potraktowane szerzej
jako elementy chrześcijańskiego stosunku do śmierci, chrześcijańskiej „sztuki umierania”.

3.1. Prymat Boga
Jeżeli porównamy długość życia przeciętnych ludzi za czasów Ojca Założyciela to stwierdzimy
dosyć znaczące wydłużanie się życia. W porównaniu z oczekiwaniami ludzi późnego średniowiecza będzie to niemalże stuprocentowe wydłużenie się życia. Statystyki podają, że jeszcze w

1855 r., a więc w czasach nie tak bardzo odległych od epoki Ojca Założyciela, średnia długość
życia w zachodniej Europie (Niemcy) wynosiła 37,2 lata, podczas gdy w roku 1985 sięgała ona
74,6 lat. W porównaniu z naszymi przodkami z czasów Gersona i Berthier statystyczny człowiek
współczesny ma, zatem niemalże „drugie życie” do dyspozycji, czyli żyje dwa razy tak długo,
jak oni. Trzeba jednak dodać, że chodzi tutaj o podwójne życie doczesne. Bo jednocześnie
współczesność, określana mianem epoki ponowoczesnej (postmodernistycznej) dokonała swoistego „zamknięcia horyzontu”. Człowiek średniowiecza żył krótko, ale miał przed sobą perspektywę życia wiecznego, perspektywę życia bez kresu. Trudno się zatem dziwić, że w konfrontacji z wszechobecną śmiercią, która dosięgała wszystkich, możnych tak samo jak nędzarzy,
koncentrował się na tym co trwałe i nieprzemijające, odwracając uwagę od tego, co doczesne, a
nawet patrząc na przemijające dobra z pogardą. Myśl ponowoczesna zamknęła ten wcześniej
otwarty horyzont, zabierając człowiekowi perspektywę życia wiecznego. Chociaż w każdej
epoce żyli kontestatorzy, którzy odrzucali istnienie Boga i wiecznego życia po śmierci, jednak
upowszechnienie się ateizmu w szerokich rzeszach społecznych jest zjawiskiem nowym. Do
mentalności społecznej przeniknęło wiele schematów myślowych, które – chociaż nie deklarują
otwarcie ateizmu – nie liczą się jednak z istnieniem Boga, z faktem Bożego sądu, z perspektywą
wiecznego zbawienia, czy potępienia. Wielu nam współczesnych żyje „jakby Boga nie było”,
często nie zdając sobie z tego w pełni sprawy, co niektórzy określają jako postawa „ateizmu
praktycznego”.
Zjawisko to nie pozostało bez wpływu na sposób, w jaki postrzegana jest śmierć i umieranie.
Chociaż z jednej strony nikt z naszych przodków nie był konfrontowany z taką ilością wiadomości o zgonach, jak jest to poprzez media masowe naszym udziałem, to jednocześnie „prawdziwa śmierć” została wypchnięta do podświadomości i poza obszar społecznego życia. Ktoś
powiedział słusznie, iż podyktowana praktycznymi powodami likwidacja konduktów żałobnych
oraz ograniczenie ceremonii pogrzebowych do obrębu cmentarza, spowodowało to, że w dużych miastach odnosi się wrażenie, że „tutaj się nie umiera”. Wszelkie przypomnienie o śmierci
jest niewygodne, gdyż prowadzi do konieczności udzielenia sobie odpowiedzi na podstawowe
pytania.
To, czego nie można zagubić, aplikując „Metodę” ks. Berthier do naszych czasów to podkreślenie absolutnego pierwszeństwa Boga. Potrzeba katechezy wynikała za jego czasów z analfabetyzmu, zaniedbań w wychowaniu religijnym. Dzisiejszy człowiek jest nieporównanie bardziej
wykształcony, ale jednocześnie nie zna często podstawowych prawd wiary. Częściowo dzieje się
tak ze względu na zaniedbania wychowania religijnego, częściowo jednak ludziom współczesnym głosi się Ewangelię w taki sposób, że jej „nie słyszą”. Przed ludźmi współczesności trzeba

na nowo „otworzyć horyzont”, pozbawiając ich złudzenia, iż wszystko, co człowiek ma, to długie i wygodne, w miarę zdrowe i pozbawione problemów życie „przed śmiercią”. Chrześcijańska
sztuka umierania będzie jasno i bez zażenowania mówiła o Bogu, który jest kochającym Ojcem,
ale jednocześnie sprawiedliwym Sędzią. Nie oznacza to oczywiście, iż cierpiącym i umierającym
ludziom trzeba robić wykłady na temat katechizmu, ale też nie może być tak, że temat Boga,
wieczności, sądu jest przy łóżku umierającego nieobecny, z obawy przed jego reakcją.
W niemieckojęzycznej literaturze teologicznej ukuło się określenie „Drohbotschaft”, które
można by przetłumaczyć jako „nowina groźby”. Jest to pewien neologizm, zbudowany od innego słowa: „Frohbotschat”, którym zawsze już określano „Dobrą Nowinę”, Ewangelię Jezusa
Chrystusa. Pojęcie „Drohbotschaft” ma, zatem oznaczać pewien styl przepowiadania, obliczony
na wywołanie u słuchacza strachu i oparty na głoszeniu surowości Boga, sądu ostatecznego,
możliwości potępienia. Jest to, więc pojęcie zabarwione bardzo negatywnie. Zamiast takiej „nowiny z grożącym palcem” należy, jak twierdzą zwolennicy takiego przeciwstawienia, głosić ludziom dobroć i miłosierdzie Boga, który przecież pragnie uratować każdego człowieka. Jak to
zazwyczaj w takich razach bywa, w powyższym postulacie jest ziarno prawdy. Koncentracja na
grzechu, sądzie, potępieniu i surowości Boga stanowiła faktycznie jeszcze w niedalekiej przeszłości centralny punkt przepowiadania, szczególnie rekolekcyjnego, a zapał niektórych kaznodziejów skupiał się na wywołaniu u słuchaczy płytkich, ale też krótkotrwałych, uczuć lęku i
respektu wobec Boga. Być może z niektórych zdań „Metody” mogą przebijać elementy, które
w naszym odczuciu sprawiają raczej mroczne wrażenie. Dzisiejsze przepowiadanie jednak zdaje
się popadać w drugą skrajność, omijając zupełnie tą tematykę, w obawie, by nie narazić się na
zarzut „przepowiadania nowiny lęku i groźby” zamiast Dobrej Nowiny. Ewangelia Jezusa Chrystusa, chociaż jednoznacznie pokazuje nam obraz miłosiernego i dobrego Ojca, który nie waha
się wydać swojego Syna za zbawienie ludzi, wskazuje jednak wyraźnie również na tragiczna powagę grzechu, a przede wszystkim ma tragiczną możliwość odrzucenia odkupienia wysłużonego
przez Chrystusa. Obydwie skrajności, zarówno koncentracja na surowości Bożego sądu, jak też
unikanie w ogóle przepowiadania na ten temat należy odrzucić. Jednak powaga ludzkiego losu i
dokonywanych przez człowieka w obliczu Boga decyzji, pozostanie, jak w „Metodzie” Ojca
Założyciela, stałym i niezmiennym elementem chrześcijańskiego stosunku do śmierci i chrześcijańskiej troski o umierających.

3.2. Sztuka życia

Niektóre fragmenty tekstów Ojca Założyciela zdają się tchnąć duchowością wielkiego dystansu,
żeby nie powiedzieć nieufności wobec wszystkiego tego, co mieści się w wyrażeniu „rzeczywistości ziemskie”. Szczególnie ostro rysuje się tego typu duchowość w klasycznych utworach z
gatunku „ars moriendi”, gdzie troska o życie pośmiertne i koncentracja na momencie śmierci
idzie w parze z pogardą dla wszystkiego, co światowe i zmysłowe. Współczesna duchowość
chrześcijańska jest trochę inna. Stara się doceniać to, co w otaczającym nas świecie piękne i
dobre, umie się cieszyć stworzeniem, docenia znaczenie godziwej przyjemności. Jednocześnie
jednak tam, gdzie wiara chrześcijańska nie przenika życia, a stanowi jedynie swoisty dodatek do
codzienności, tam chrześcijanie ulegają modelowi myślenia naszych czasów, znanym pod nazwą
konsumizmu. Ten sposób myślenia prowadzi do postrzegania siebie samego i innych w kategoriach rzeczywistych czy potencjalnych „klientów”, a ich znaczenie jest obliczane ich siłą nabywczą. Stąd już tylko krok do mierzenia jakości życia ilością posiadanych sprzętów, przeżytych
wrażeń, posiadanej władzy. Ten prawdziwie „jest”, kto więcej „ma” – tak zdaje się brzmieć
motto wielu współczesnych ludzi. Taka mentalność doprowadza do niezwykle głębokiego przywiązania do posiadanych dóbr, do postawy, którą można by nazwać „zakleszczeniem się” na
tym, co się posiada i kim się jest, do kurczowego trzymania się wszystkiego, co stanowi element
ziemskiego życia. Nic, więc dziwnego, że w takiej mentalności nie ma miejsca na konfrontację
ze śmiercią, gdyż każda myśl o niej jest przypomnieniem, iż wszystko, co posiadam zostanie mi
odebrane w momencie odejścia z tego świata. Ktoś, kto nie podziela nadziei na życie wieczne,
będzie próbował zintensyfikować jakość swojego życia, próbować zgromadzić więcej rzeczy,
przeżyć więcej wrażeń, zdobyć więcej władzy. Chociaż jednak, jak już wyżej powiedziano, dzisiejszy statystyczny człowiek ma w porównaniu do ludzi ubiegłych epok niemal „drugie życie”
do dyspozycji, to jednak i tak na progu śmierci będzie musiał z żalem stwierdzić, iż pozostało
jeszcze bardzo wiele spraw, których nie zdążył doświadczyć.
Chrześcijańska „sztuka umierania” pozwala inaczej spoglądać na życie doczesne. Nie będzie ona
podzielała pogardy świata, obecnej w niektórych dziełach chrześcijańskich mistrzów przeszłości, ale jednocześnie zachowa dystans do wszystkiego, co nie jest Bogiem. Przyjęcie faktu śmiertelności i konkretnych faktów odchodzenia naszych bliskich w duchu chrześcijańskiej wiary będzie prowadziło do „zwolnienia uścisku”, z jakim staramy się zatrzymać to, co posiadamy. Ojciec Założyciel podkreślał często wagę postawy dystansu do rzeczy stworzonych, która jest najlepszym przygotowaniem na własną śmierć. Jeżeli pokusić się o interpretację słów Pana Jezusa:
„Kto chce zachować swoje życie straci je, a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, ten
je zachowa” (Mk 8, 35) w kontekście śmierci, to obrazują one te dwie zupełnie odmienne postawy: z jednej strony postawę pragnącą zachować za wszelką cenę to, co się posiada, co się

przeżywa i czym się jest; z drugiej strony postawę spokoju wobec faktu przemijającego życia.
„Metoda” ks. Berthier wskazuje drogę ku pielęgnowaniu tej drugiej postawy.

3.3. Postać „amicusa”
I wreszcie trzeci element „Metody”, który będzie już dotyczył ściśle problematyki towarzyszenia umierającym. To, co rzuca się w oczy przy analizie gersonowskiej „Ars moriendi” i
berthierowskiej „Metody” to wspomniany już wyżej fakt, iż pierwszorzędnymi adresatami tych
dzieł są ludzie świeccy. To ich zadaniem jest towarzyszenie umierającym w ostatnich chwilach
życia. Nie jest to zadanie łatwe, gdyż ostatnia droga może być naznaczona wielkim bólem i
cierpieniem, a przebywanie w obecności osoby umierającej nie pozostaje bez śladu w psychice
tych, którzy świadomie jej towarzyszą. A jednak Jan Gerson nie waha się stanowczo stwierdzić,
iż obowiązkiem prawdziwego przyjaciela, jest nie tylko być blisko osoby darzonej przyjaźnią w
czasie jej życia i choroby, ale szczególnie w momencie, gdy żegna się ze światem. Umierający,
do którego zwraca się towarzysząca jej osoba, jest określany jako „drogi przyjaciel” czy „droga
przyjaciółka”. Podobny motyw znajdujemy w omawianym dziele ks. Berthier, który pragnie, by
dzięki niemu w lokalnych społecznościach i rodzinach znalazły się osoby, przygotowane i chętne
do pełnienia tej posługi. Mogą ją pełnić członkowie rodziny umierającego, ale nierzadko potrzebują oni wsparcia kogoś z zewnątrz. Taki przyjaciel – „amicus” to postać, która również
dzisiaj mogłaby odegrać istotną rolę, wobec faktu, że w społeczeństwach wysoko uprzemysłowionych ponad 80 % ludzi umiera w szpitalach. Dobrze jest, jeśli najbliżsi towarzyszą im w
ostatniej drodze, jednak nierzadko są oni po prostu „odstawieni” do instytucji, które w opinii
społecznej są do tego powołane: do szpitali, hospicjów, a jeszcze wcześniej do domów opieki.
Czasami brak gotowości do towarzyszenia umierającym wynika nie ze złej woli czy obojętności,
ale raczej z bezradności wobec wymagań, jakie taka opieka stawia przed rodziną oraz z lęku, iż
brak odpowiednich umiejętności mógłby w sposób zawiniony przyspieszyć śmierć.
Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na doświadczenia współczesnych ruchów związanych
z ideą hospicjów. Ruchy te prowadzą nie tylko domy dla osób śmiertelnie chorych, ale również
pomagają tym rodzinom, które decydują się na pozostawienie umierających w domu (często na
ich wyraźną prośbę), jednak same nie są w stanie podołać wymaganiom związanych z opieką.
Oczywiście w kontekście chrześcijańskim nie będzie chodziło jedynie o stworzenie osobom
umierającym możliwie jak najlepszych warunków, do których na pewno będą należeć minimalizacja fizycznego bólu związanego z chorobą, a także odpowiednia ilość czasu dla wspólnego
przebywania z chorym. Istotną sprawą będzie także podjęcie tematów związanych z Bogiem i

wiarą, wspólna modlitwa, przygotowanie do przyjęcia sakramentów. Rozmowy o wierze wymagają atmosfery ciepła i życzliwości oraz wzajemnego zaufania, którego nie można wymusić.
Oczywiście nie można lekceważyć faktu, iż podjęcie się takiej posługi może się wiązać z poważnymi obciążeniami duchowymi i dlatego nie może ona być podjęta przez osoby nieprzygotowane i przypadkowe. Osobowa dojrzałość, ale też takt i szacunek dla ludzi powierzonych jego
pieczy będą należały do podstawowych cnót kogoś, kto zdecyduje się podjąć posługę „amicusa”.
Jedno jednak jest pewne: doświadczenia współczesne potwierdzają w całej rozciągłości przekonanie Ojca Założyciela, iż tak jak przy przyjściu na świat człowiek potrzebuje pomocy innych,
tak samo jest ona niezbędna przy odchodzeniu z tego świata.
Warto jeszcze zwrócić uwagę na jeden element, którego ks. Berthier nie werbalizuje, chociaż
pewne jego aspekty są widoczne w jego radach, dotyczących zachowania się po śmierci osoby,
której się towarzyszyło. W całej rozciągłości problem, jaki warto w tym miejscu dotknąć jest
jednak problemem naszych czasów, nieznanym jeszcze Ojcu Założycielowi. Przemiany społeczno–kulturowe, które doprowadziły do pewnej tabuizacji śmierci i umierania, do „wypchnięcia” ich z przestrzeni społecznej, doprowadziły także do ogromnego zubożenia form wyrażania
żałoby przez rodzinę zmarłego. W czasach ks. Berthier modele pewnych zachowań społecznych
sprawiały, iż najbliższym krewnym dany był czas i pozostawiona przestrzeń na wyrażenie bólu
i cierpienia, a przez to oni sami mogli lepiej to cierpienie znosić. Widoczny dzisiaj brak takich
form w wielu wielkomiejskich społecznościach sprawia, iż najbliżsi nie znajdują często nikogo,
kto by zechciał poświęcić im wystarczająco dużo czasu na wypowiedzenie w słowach i wyrażenie
w gestach bólu i cierpienia po zmarłym. Znakiem naszych czasów jest powstanie duszpasterstwa
„osieroconych”, czyli osób znajdujących się w żałobie po stracie najbliższych. Próby takiego
duszpasterstwa, którego głównym elementem będzie praca w grupach osób „osieroconych” podejmowane są dzisiaj coraz częściej. Gdyby ks. Berthier żył dzisiaj, wprowadziłby zapewne taki
element do swojej „Metody”. Czas po stracie najbliższych, szczególnie wtedy, gdy otoczenie
przeszło już nad ich śmiercią do porządku dziennego i nie jest gotowe dłużej współczuć rodzinie, jest czasem dla niej najtrudniejszym. To jest też czas, który bywa wykorzystywany przez
sekty (w niektórych dużych miastach na Zachodzie Świadkowie Jehowy odwiedzają mieszkania,
kierując się nekrologami w gazetach), które wykorzystują zaniedbanie ze strony katolickich parafii lub też ich faktyczny brak możliwości, by zająć się intensywniej rodzinami w żałobie. Ks.
Berthier nie zmarnowałby takiej szansy.
Powierzchowna lektura „Metody asystowania umierającym” ks. J. Berthier nie wzbudzi zapewne
większego zainteresowania tym dziełkiem. Być może będzie mu się jedynie przypisywało wartość historyczną jako świadka mentalności i duchowości końca XIX w. we Francji. Jednak

można – i chyba trzeba – pokusić się o jego relekturę w kontekście współczesnych wyzwań: w
czasach ogromnie wydłużonego życia, ale także intensywnej opieki medycznej, która może to
życie jeszcze bardziej wydłużyć, która jednak w niektórych przypadkach wydłuża ponad miarę
także umieranie; w czasach rosnącego wpływu mentalności eutanatycznej, która nie dostrzega
żadnego sensu cierpienia; w czasach, gdy wielu ludzi żyje w obrębie „zamkniętego horyzontu”,
wykluczającego perspektywę wieczności. Przekonanie o potrzebie pamiętania śmierci, jak też
myśl o tym, by być z ludźmi umierającymi, by towarzyszyć im w ich ostatniej drodze, by przy
całej trosce o minimalizacje bólu i opiekę lekarską nie zapomnieć o trosce i wieczność, są nadal
aktualne. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że jest to myśl, która urasta do jednego z
priorytetów współczesnego przepowiadania Kościoła. Włączenie się w ten nurt troski o umierających będzie na pewno działaniem w duchu Ojca Założyciela Misjonarzy Świętej Rodziny,
ks. Jana Berthier.

Ks. Adam Bajorski MSF. „Metody asystowania umierającym” Księdza Jana
Berthier jako model metody ogłaszania Królestwa Bożego

W książce „Kult i naśladowanie Świętej Rodziny”, ks. Jan Berthier zwracając się do czytelników,
przedstawił siebie jako tego, który będzie dążył do uratowania każdego człowieka, któremu
grozi wieczne potępienie (J. Berthier, Kult i naśladowanie Świętej Rodziny, tłum. z j. franc. A.
Bocian, Ciechocinek 2003, s. 269). W jego czasach używano określenia „ratowanie dusz przed
potępieniem. W obecnym języku sformułowanie to brzmi anachronicznie, ale kiedy uświadomimy sobie, że jako zdecydowany tomista ks. Jan dobrze rozróżniał hilemorficzną budowę bytu,
gdzie właśnie dusza jest formą kształtującą materię, zrozumiemy dokładnie, z jaką precyzją wypowiadano się o charakterze swoich działań duszpasterskich: Pragnął ratować duszę, aby pomóc
całemu człowiekowi. Bo ona (dusza) była tą rzeczywistością, która reprezentuje całego człowieka, stanowi jego najgłębsze centrum. Z wielu książek, które napisał a które zawsze miały
charakter bardzo praktyczny, wybrałem do prezentacji „Metodę asystowania umierającym”.
W broszurze tej odkrywcze i niezwykłe jest to, jakimi sposobami Ojciec Jan Berthier pomagał
ludziom, o różnym zaangażowaniu w wiarę, doświadczać spotkań z Bogiem Osobowym. Jak
uczył ich bycia, trwania wobec Boga. Książka ta na podstawie samego tytułu sugeruje bardzo
wyjątkową, wprost modelową dla wszystkich wierzących, sytuację ludzi umierających. Kiedy
otworzymy „Metodę…” zobaczymy, że jej uniwersalne pytanie stawiane jest wszystkim ludziom, poszukującym osobistego spotkania z Bogiem. Na samym początku książki, w tzw. „Radzie” Ojciec Założyciel stwierdził, że ta metoda, zakładam, że nie chodzi jedynie o metodę
asystowania umierającym, ale o przekaz fundamentów wiary, jest również bardzo owocna w
formacji religijnej małych dzieci oraz tych, którzy przygotowują się do przyjęcia sakramentu
pokuty (J. Berthier, Metoda asystowania umierającym. Tłum. z j. fran. W. Biedrzycki, Ciechocinek 2003, s. 2 – MAU).
Dlatego celem tego krótkiego przedłożenia będzie uzasadnienie tezy postawionej w jego tytule,
że ks. Jan Berthier swoją misję ewangelizowania poprzez pracę pisarską rozumiał dobrze jako
posłanie ewangeliczne, które mówiło o ogłaszaniu ludziom Królestwa Bożego i doprowadzaniu
ludzi do decyzji opowiedzenia się za Bogiem, w akcie wolnej woli. Aby potwierdzić prawdziwość
tej tezy wybrałem z pisarstwa ks. Jana Berthier pozycję mówiącą o sytuacji granicznej człowieka,
kiedy powinien otrzymać od swoich bliskich dar najcenniejszy. Jaki? W pierwszym odruchu wydaje się, iż powinien to być: pokój, ciepło, obecność bliskich, być może pomoc psychologa czy

pomoc lekarska. Ks. Jan Berthier zakłada, iż taka będzie zawsze okazana. Dla niego jednak najważniejszym darem dla człowieka jest Jezus Chrystus, który jest Drogą, Prawdą i Życiem, który
jest Życiem i Zmartwychwstaniem; bramą. Cała broszura jest tak skonstruowana, aby człowiek,
będący w sytuacji terminalnej przyjął ulgę w cierpieniu, a ta ulga jest Osobą Jezusa Chrystusa.

Istota metody
Wg ks. Berthier metoda asystowania umierającemu zakłada, że jedynym podmiotem
tego wydarzenia jest umierający. Ze względu na to nie jest możliwe, aby w tym momencie osoby
trzecie mogły w jakikolwiek sposób stawać między człowiekiem a Panem Bogiem, który jest
właścicielem także tego odcinka życia ludzkiego. To wydarzenie jest tak intymne, że sposób
obecności, asystencji osób trzecich powinno być bardzo dobrze określony i nie powinno w jakikolwiek sposób wpływać na powagę tego niezwykłego spotkania Boga z człowiekiem. Metoda
ta zakłada jedynie asystencję rodziny, najbliższych, przyjaciół oraz kapłana. Metoda sugeruje, że
w asystowaniu pierwszeństwo koniecznie musi podjąć jedna osoba, odpowiedzialna za całość
towarzyszenia. Najlepiej gdyby był to kapłan, gdyż istnieje możliwość spowiedzi oraz Komunii
Św. (Wiatyk). Jeśli nie ma takiej możliwości osoby świeckie poprzez odpowiednie poprowadzenie modlitw i zachęt wobec umierającego mogą spowodować w sercu umierającego pragnienie
pojednania się z Bogiem. Ojciec Założyciel zauważa, iż istnieje ogromna ignorancja w praktyce
towarzyszenia umierającym. Ludzie nie są uświadomieni, że mogą taką osobę doprowadzić do
pełnego pojednania z Bogiem (zasada żalu doskonałego za grzechy), co w konsekwencji jest
pełnym odpuszczeniem wszystkich grzechów i osiągnięciem zbawienia wiecznego (MAU, s. 3).

Cel metody
Ks. Berthier pisze, że należy chorego pouczyć o prawdach koniecznych do zbawienia. Treść
broszury pokazuje, że na sposób modlitewny (nie tylko intelektualny) z zaangażowaniem wszystkich sfer ludzkiego bytowania można takiej osobie ogłosić prawdy najbardziej fundamentalne
(MAU, s. 3).
Papież Jan Paweł II w encyklice „Redemptoris Missio” mówi o tych prawdach koniecznych do zbawienia i nazywa je prawdami ewangelizacyjnymi – kerygmatami. Jezus Chrystus jest
centrum tych prawd. Kto mówi o Chrystusie, ten mówi prawdach koniecznych do zbawienia.
Ten sposób myślenia odnajdujemy w książeczce ks. Berthier na temat asystowania umierającym.
Poniżej wymieńmy strukturę kerygmatycznego nauczania Jana Pawła i spróbujmy odnaleźć ją w

nauczaniu Ojca Założyciela jak dowód na to, iż różne ujmowanie podstawowych prawd wiary
nie przeszkadza w docieraniu do ludzkich serc, spragnionych Dobrej Nowiny:
1. Miłość Ojca do Syna i stworzenia (RM 44).
2. Grzeszność – choroba, która dotknęła wszystkich bez wyjątku i która, kiedy jest wyznana daje
możliwość otwarcia serca na przyjęcie Bożej Miłości (RM 44).
3. Zbawienie w Jezusie Chrystusie. Ostateczny pokój z Bogiem. Pokonanie szatana, grzechu i
śmierci. Pojednanie z Ojcem (RM 4–10).
4. Nawiązanie bliższej niż braterska więzi z Jezusem. Jezus przyjmuje człowieka do swojego
życia, kiedy ty poprzez wiarę i nawrócenie zwrócisz się do Niego (RM 7).
5. Równocześnie, kiedy osobiście uznaje się Jezusa jako Zbawiciela i Pana, wtedy człowiek staje
się uczestnikiem realizacji Obietnicy Ojca. Żyjesz w mocy Ducha Świętego. Wydarzenie Zielonoświątkowe nie było jednostkowe. To proces towarzyszący każdorazowemu podniesieniu
serca do Boga (RM 26. 87).
6. Kościół jako wspólnota jest jedynym miejscem wzrostu nowo narodzonego z wody i Ducha
Świętego. Miejscem wzrostu i pielęgnacji pełni życia w Chrystusie (RM 51).
Misjonarz Pięknej Pani po podaniu motywacji, dlaczego metoda asystencji umierającemu powinna znaleźć się w arsenale działań duszpasterza, wspomaganego przez ludzi świeckich i po podkreśleniu, jakie znaczenie ma troska o zbawienie osoby umierającej, wskazał, że
należy postawić Boga w centrum uwagi osoby „odchodzącej” i wspólnoty, która gromadzi się
wokół tejże osoby (MAU, s. 3).
Bardzo szczegółowo opisał naturę Boga, sposób Jego działania, po to, aby zachęcić znajdującego się w sytuacji dla siebie dramatycznej do aktu wiary, zaufania i miłości wobec tego, który
jest Wszechmogący. Wskazał, że syntezą wiedzy o Bogu i wiary w Niego jest Jezus Chrystus
(MAU, s. 3–4). Natomiast akt wiary, nadziei, miłości oraz żalu za grzechy doprowadza do decyzji
ostatecznej: wybrania Boga jako przewodnika do wieczności (MAU, s. 5–7).
Wielką rolę ks. Jan w swojej metodzie przydzielił wspólnocie modlącej się. Kiedy umierający
podejmuje decyzję zjednoczenia się z Bogiem i motywacją nie jest li tylko strach, wtedy wspólnota modli się wstawienniczo przyzywając Świętych. Wspólnota Kościoła przejmuje inicjatywę
„niosąc” umierającego na spotkanie z Bogiem. Wielokrotność w formie modlitewnej formułowany jest kerygmat. Wszystko to ma odniesienia do ostatecznego celu życia ludzkiego i jest
określone eschatologicznie (MAU, s. 4–5, 7–11).

Niezwykła jest także biblijna świadomość modlitw wypowiadanych u łóżka chorego. Przyzywane postacie biblijne, biorące udział w dziele zbawienia, wielokrotnie znajdowały się w sytuacjach granicznych, trudnych, bez wyjścia i zawsze opowiadały się po stronie tego, który jest
Bogiem wielkim i posiada inicjatywę w uwolnieniu każdego człowieka od zła, trudności obiektywnych (MAU, s. 11–12).
Na koniec ks. Jan modlitewnie się zwraca do „najpotężniejszych” w Kościele: Świętej
Rodziny. W trzech modlitwach wstawienniczych i proszących o wstawiennictwo zaprezentowana grzeszność umierającego oraz ogrom Bożego miłosierdzia wobec grzeszników. Jezus jako
zwycięzca śmierci przyjmuje duszę umierającego. Natomiast Józef i Maryja są niezawodnymi
przewodnikami do wspólnoty zbawionych w niebie. Warto podkreślić tak bardzo wyraźne polecenie umierającego Świętej Rodzinie z Nazaretu. Najczęściej tym, który był przyzywany, aby
towarzyszyć umierającemu był Święty Józef albo Matka Boża Pocieszenia lub Bolesna, ale zawsze zwracano się oddzielnie albo do Maryi, albo do Józefa. Natomiast tutaj, ks. Jan dokonał
syntezy dwóch sposobów przyzywania świętych i przez to towarzyszenia umierającemu (MAU,
s. 12–13).
Niezwykły jest finał tych modlitw. Kiedy chory w momencie konania zbliża się do granicy życia i śmierci (ostatnie tchnienie), wtedy wszystko staje się jak akt strzelisty, jak choćby
słowa wypowiedziany przez łotra w momencie śmierci na krzyżu. W finale pozostaje wypowiadanie świętego imienia Jezus. Wypowiadanie, które jest najwyższym aktem wiary. W tym momencie można mieć skojarzenia z modlitwą Jezusową Kościoła Wschodniego, gdzie celem jest
ostateczne zjednoczenie człowieka z Bogiem. Ostateczna synergia tj. ostateczne poddanie swojej woli, woli Boga, pojednanie się ostateczne z Bogiem (MAU, 13–14).
Wspólnota nie ustaje w modlitwie po śmierci. W dalszym ciągu kontynuuje asystowanie
osobie ze świadomością, że dokonuje się jedynie zmiana formy życia, ale nie jego koniec. Łączy
się z Kościołem triumfującym. Wzywa mieszkańców nieba, aby byli orędownikami u Boga w
imieniu zmarłego (MAU, s. 15).
W modlitwie kończącej, towarzyszącej umarłemu jeszcze raz pojawiają się dwa, ważne
z ewangelizacyjnego punktu widzenia, wątki. Miłosierdzie Boga i ułomność, grzeszność człowieka. Dochodzi do spotkania z Bogiem Miłosiernym. Zebrani wokół zmarłego nabierają pewności, że uświadomienie sobie swojej grzeszności już nie powoduje strachu, ale pragnienie przemiany starego człowieka w nowego, dla którego istnieje już tylko nowa ziemia i nowe niebo,
które zostało obiecane przez Jezusa. Taka rzeczywistość już w tym momencie stała się udziałem
zmarłego (MAU, s. 15–16).

Przekaz ewangelizacyjny
Czasy, w których tworzył ks. Jan Berthier, to czasy renesansu myślenia tomistycznego, co miało
uchronić doktrynę wiary przed błędami modernistycznymi oraz przyczynić się do całościowego
rozwoju teologii[1]51. Można bez żadnych obaw stwierdzić, że Założyciel Misjonarzy Świętej
Rodziny w pełni był uczniem Świętego Tomasza z Akwinu. W konsekwencji sposób mówienia
o prawdach Bożych bardzo mocno eksponował element rozumowy i wolitywny. Bardziej była
podkreślona wielkość i wszechmoc Boga oraz to co jest mocą Jego opatrzności. Podkreślano,
że człowiek potrafi Bogu w jakiejś mierze wynagrodzić za grzechy, które popełnił. Język wykładu o prawdach Bożych był bardzo ścisły, ponieważ opisywał prawdy, z których wiele było
dogmatami wiary i tu nie mogło być żadnych wątpliwości w ich interpretacji. Dodatkowo nie
istniała jako dobrze wykształcona i uformowana nauka psychologii, która pozostawałaby w
twórczej relacji z teologią, wskazując, że do rozważań o człowieku, o ile pragnie się pozostać w
dialogu ze współczesnym człowiekiem, należy także uwzględnić bogatą sferę uczuć. W czasach
ks. Berthier w teologii nie wypracowano sposobu mówienia o prawdach wiary uwzględniając
psychologię człowieka. W teologii scholastycznej tego nie uwzględniano, ale kiedy czyta się teksty Berthier o zabarwieniu kaznodziejskim, wtedy jasnym jest, że psychologia człowieka była
uwzględniana.
W omawianej pozycji ks. Berthier wskazuje na Boga jako najwyższą mądrość, opatrzność, która wszystkim kieruje. Ostateczną Sprawiedliwość, której możemy doświadczyć jedynie
z łaski. Naszą odpowiedzią i nawiązaniem kontaktu z Bogiem jest nasza modlitwa. To Bóg jest
prawdą, która poprzez stworzenie człowieka może utrzymać go przy życiu w pełnym szczęściu
(MAU, s. 15). Można powiedzieć, że człowiek staje wobec śmierci, która nieuchronnie zmieni
sposób jego bytowania i kiedy taka prawda o Bogu zostanie podana mu przez wspólnotę ludzi
wierzących, wtedy zostaje przedstawiona mu propozycja przyjęcia takiej miłości, o której być
może nigdy nie słyszał. Wielkość propozycji wobec dramatu przemijania życia ludzkiego zaprasza do podjęcia decyzji pojednania się z Bogiem. Uwzględniając ówczesny ogromny zamęt pojęciowy w odniesieniu do Boga ks. Berthier zalecał podkreślenie, że jedynie poprzez wiarę
można dotrzeć do prawdy o Bogu i do Niego samego. W dobie ogólnego „quasi” optymizmu,
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polegającego na kulcie wiedzy, emancypacji człowieka od „uzależnień” religijnych, stawianie
człowieka w centrum wydarzeń religijnych motywacji istotne było dla Założyciela podkreślenie,
że Bóg jest duchem, że nie można Go zdefiniować, opisać, nakazać mu posłuszeństwa. Taka
deklaracja była bardzo ważna, gdyż jasno precyzowała darmowość zbawienia i niemożność zarobienia na nie.
Odpowiedzią na propozycję przyjęcia miłości Ojca był akt wiary, w którym słowa modlitwy, którą umierający odmawia z osobą towarzyszącą, jednoznacznie wskazywały na wielkość
Boga, jego mądrość i prawdę i były deklaracją wiary we wszystko, co było powiedziane przez
Boga poprzez Pismo Święte, a co Kościół podaje do wierzenia na mocy, udzielonych mu przez
Chrystusa pełnomocnictw (MAU, s. 5).
Rękojmią pewności, że to zbawienie jest przez Ojca udzielane każdemu, kto wierzy była obietnica zbawienia, spotkania w raju, złożona Dobremu Łotrowi na Krzyżu: Jeszcze dziś będziesz
ze mną w Raju. Ks. Berthier odwołał się do tego przykładu biblijnego, gdyż bardzo adekwatnie
opisuje sytuację umierającego: Ostatnie chwile życia, ostatnia możliwość nawrócenia. Jedynym
gwarantem realizacji obietnicy wobec Dobrego Łotra były słowa Jezusa. Nie było innych zapewnień. Podobnie jest w przypadku umierającego: żadnych gwarancji, ale wiara, akt nadziei i
doświadczenie pokoju z Bogiem i pewności, że jest się kochanym (MAU, s. 5).
Taka pewność wyzwala decyzję woli. Boże kocham Ciebie nade wszystko i ta miłość
pozwala mi kochać moich najbliższych, których zostawiam tutaj na ziemi. Bez dwóch poprzednich aktów wiary i ufności nie byłby akt miłości. Ks. Jan Berthier nie zostawia żadnej wątpliwości akt miłości jest odpowiedzią na miłość Boga, jaką odkrywają dwa pierwsze akty: wiary i nadziei. Rzadko pojawia się w twórczości teologicznej tamtych czasów Ojciec w relacji miłości do
człowieka. Żelazne zasady teologii nie pozwalały zbyt często na takie sformułowanie. Relacja
miłości Ojciec – Syn zarezerwowana była w odniesieniu do stosunku Boga Ojca do Jego Syna i
odwrotnie (MAU, s. 5). Ks. Jan Berthier porównuje akty wiary, nadziei poczynione przez umierającego do drabiny Jakubowej, po której wznosząc się do nieba, zdolni jesteśmy do przyjęcia
miłości Boga i odpowiedzi na nią (MAU, s. 6).

Ks. Adam Bajorski MSF. Pisarstwo Księdza Jana Berthier ze szczególnym uwzględnieniem
„Kult i naśladowanie Świętej Rodziny”

1. Apostolski charakter pisarstwa
Ksiądz Jan Berthier uważał pisarstwo religijne za nieodzowny element pracy duszpasterskiej.
Właściwie już od pierwszego dzieła, które powstało wkrótce po podjęciu przez Niego pracy
duszpasterskiej (1866 r.), kładł duży nacisk na prowadzenie duszpasterstwa poprzez pisanie
książek. Słaby stan jego zdrowia w pierwszym okresie pracy nie pozwalał mu na inną aktywność
poza pisarską. Bardzo dobre warunki do takiej działalności miał w domu hrabiny de Chabons
Bresson, gdzie pełnił funkcje kapelana i guwernera. Odsunięcia na jakiś czas od pełnej aktywności duszpasterskiej, zaowocowało rozwojem talentu pisarskiego. Nie uważał tego zajęcia jako
łatwego, wierzył jednak mocno w owocność takiej aktywności52.
Spod jego pióra wyszło około kilkadziesiąt pozycji książkowych. Niektóre liczyły po kilkaset
stron np. „Klucz do nieba”, a niektóre miały ich kilkanaście, vide – „Metoda asystowania przy
umierającym”. Jedna z nich „Książka dla wszystkich” w I wydaniu francuskim osiągnęła stutysięczny nakład i była tłumaczona na siedem języków obcych. Jego pisma, niezależnie od formatu, miały charakter praktycznego przewodnika po wierze i przekazywały konkretny zestaw
rozważań i modlitw dla danej grupy czy stanu w Kościele. Ojciec Założyciel Misjonarzy Świętej
Rodziny był kaznodzieją, posługującym pielgrzymom na górze La Salette, jak również głosił
rekolekcje i misje w wielu parafiach ówczesnej Francji. Słuchaczami jego kazań byli przeważnie
ludzie prości dla których sposób przepowiadania i pisarstwa musiał być odpowiednio dostosowany. Oczywiście ks. Jan Berthier nie stronił od rekolekcji czy opracowań dla grup o wyższych
potrzebach intelektualnych. Jednak zazwyczaj pisał dla „maluczkich” w Kościele. Z względu na
konkretnego adresata jego pisarstwo, dodajmy ściśle związane z kaznodziejstwem, nie mogło
nie uwzględniać elementu inkulturacji oraz celu, jaki sobie stawiał Kościół pod rządami Leona
XIII – troska o najbardziej upośledzonych przez niekontrolowany rozwój industrialny. Stąd
charakter jego twórczości stoi zawsze na styku teologii i kaznodziejstwa; doktryny w dokumentach Magisterium Kościoła oraz życia duchowego; duszpasterstwa i nauki społecznej Kościoła.
Z tych to powodów Misjonarz z Góry La Salette nigdy nie zamierzał pisać ogromnych, usystematyzowanych traktatów teologicznych. Raczej pokornie wyrażał nadzieję, że być „może w
przyszłości przyniesie [jego pisarstwo – uwaga AB.] wiele dobra”53. Bez wątpienia przyniosło.
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Adresatami książek Jana Berthier były różne stany w Kościele, z którymi Berthier pracował bezpośrednio, spotykając się z nimi na rekolekcjach54. Tematyka i treść książek wypływała z zapotrzebowania ludzi, pragnących umocnić albo pogłębić swoją wiarę. Dlatego w krótkim czasie powstały pozycje zwrócone do matek chrześcijańskich55. Nie zapominał o mężczyznach, który pełnili rolę męża i ojca56. Zwracał się także do młodych osób, które usiłowały
określić kierunek swojego życia57. Nie zapomniał o dzieciach, które bardzo lubił katechizować
i w których upatrywał małych apostołów Jezusa wobec ich rodziców58. Ważna była dla niego
formacja kapłanów i zakonników pod kątem posługi słowem Bożym59. Ojciec Założyciel
sprzeciwił się utartym stereotypom dotyczącym Kościoła katolickiego, a datującym się od Soboru Trydenckiego i czasu Kontrreformacji, które wskazywały na Kościół rzymski jako Kościół
sakramentów. Przez to był prekursorem poglądu, który na Soborze Watykańskim II znalazł
uznanie, że kapłan w pierwszym rzędzie jest głosicielem Słowa Bożego60. Natomiast w dziele
pt. „Kapłaństwo” koncentruje się bardziej na istotowym określeniu, czym jest kapłaństwo i w
związku z tym jak dużą odpowiedzialność za siebie i powierzone sobie owce niesie ten, który
do tak ważnego urzędu zostaje powołany61.
Jest rzeczą interesującą, iż zwracając się do poszczególnych stanów w Kościele usiłuje
każdorazowo znaleźć rozwiązania uniwersalne, mogące odpowiedzieć na zapotrzebowanie nie
tylko jednej grupy. Przykładem bardzo charakterystycznym jest tutaj rada, jaką dał na początku
swojej książeczki pt. „Metoda asystowanie umierającym”. Sugeruje on, iż opisana przez niego
metoda przekazu prawd wiary może być z powodzeniem wykorzystywana przy przygotowaniu
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małych dzieci oraz dla chcących przystąpić do sakramentu pokuty62. Całościowe widzenie rzeczywistości człowieka skłaniało go do próby udzielenia pełnej, obejmującej wszystkie dziedziny
teologiczne odpowiedzi na pytanie:, Kim człowiek jest? Jakie jest jego powołanie? Przypomnijmy tu „Kompendium teologii”, gdzie w sposób systematyczny omawia problematykę relacji
człowieka do Boga pod kątem najważniejszych dyscyplin teologicznych: dogmatyki, moralnej,
prawa kanonicznego, liturgiki oraz dodatkowo filozofii63. Książkę tę dedykował swoim uczniom i nazwał ich: radością i koroną swoją
Misjonarz Pięknej Pani kierując się zasadą pisania dla uniwersalnego adresata, opracował
już wcześniej omówioną „Książkę dla wszystkich” oraz „Klucz do nieba”. Tę ostatnią zaliczał
do najbardziej dojrzałych w swojej twórczości i najbardziej przez siebie cenionych. Pisząc, swoją
wiedzę czerpał z wielu źródeł. Wśród nich możemy wyliczyć traktaty na temat modlitwy, pochodzące od ojców pierwotnego Kościoła, św. Tomasza, św. Bonawentury, Spinozy, św. Franciszka Salezego, św. Alfonsa Ligouri, św. Augustyna i innych autorytetów w dziedzinie modlitwy.
Można również dzisiaj wiele passusów tej książki rozważać i przyjmować jako prawidła rzeczywistego spotkania z Bogiem na modlitwie.
„Posłaniec Świętej Rodziny”, który od 1904 roku się ukazuje w języku francuskim i niemieckim, stał się bardzo skutecznym narzędziem rozpowszechniania kultu Świętej Rodziny, pobudzanie rodzin do modlitwy, podtrzymywanie ducha religijnego między wiernymi, formowania
rodzin chrześcijańskich, a także pozyskiwanie nowych środków na utrzymanie dzieła.
Tekstami nie wprost napisanymi przez Założyciela były tzw. „Adnotationes”. To wypowiedzi spisane wiernie przez pierwszych uczniów. Posiadają one ogromną wartość, gdyż prezentują w formie reporterskiej sprawy, którymi żył i pasjonował się ks. Berthier. Niektóre wskazówki są do tej pory aktualne. Oto kilka przykładów takich wypowiedzi:
1. Śluby:, Aby je zachować doskonale trzeba mieć ciągle przed oczyma ideał ubóstwa, czystości
i posłuszeństwa. Ten ideał sprawi, że będziemy mieli wszelką wymaganą wspaniałomyślność, by
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zachowywać doskonale nasze śluby i złożyć Bogu najprzyjemniejszą z ofiar – ofiarę całopalną;
bez tego ideału będziemy oziębli. Ten ideał mamy w Jezusie Maryi i Józefie.
2. Nauka chrześcijańska jest podstawą całego życia chrześcijańskiego; można dać w czyjeś ręce
najpiękniejsze książki duchowne, najpiękniej napisane, a jeśli brakuje w nich nauki chrześcijańskiej i wiedzy katechetycznej – zrobiło się daremny wysiłek; lecz jeśli ktoś posiada dobre wykształcenie religijne, można na tym budować to, co się chce i to pozostanie. Na misjach, na
ambonie, w parafiach – trzeba mieć zawsze na oku naukę Kościoła Katolickiego, wyjaśniać Katechizm w sposób możliwie najbardziej zrozumiały, a ludzie skorzystają w ten sposób i zapamiętają je. Ale gdy ktoś rzuca im piękne zdania i głosi bogato “okraszone” nauki – to im na nic
nie posłuży.
3. Radość jest owocem Ducha Świętego i towarzyszy miłości. Zawsze należy radować się.
4. Niedyskrecja jest zawsze szkodliwa dla zakonnika. Trzeba bardzo uważać na to, co się mówi;
należy mówić skromnie, w sposób prosty; uważać, by nie powiedzieć czegoś, co mogłoby obrazić bliźniego.
5. Historia wzbogaca doświadczenie i ideały.
6. Wykorzystanie czasu: powinniśmy być wdzięczni za dane nam chwile i ochoczo poświęcać je
nauce teologii, pisaniu kazań, i – wreszcie – by nie tracić czasu i czytać tylko to, co przynosi
pożytek; w każdej pracy natomiast kierować się Regułą. Przez całe zakonne życie trzeba będzie
troskliwie uzupełniać to, czego nie można było zdobyć w pierwszych latach nauki.
7. Korzystajmy z Reguły często, szczególnie bierzmy ją jako temat w swych rozmyślaniach.
8. Porządek jest źródłem pokoju – dla nas samych i bliźnich.
(Ks. J. Ferrand MSF Adnotationes. Grave 1901–1908)

Ksiądz Jan Berthier pisał od wielu osób. Często były to listy zdawkowe, ale również
poprzez korespondencję prowadził kierownictwo duchowe. Wiele świadectw o heroiczności
jego cnót mamy właśnie z korespondencji od osób, które miały z nim kontakt i były stale pod
jego urokiem jako człowieka bardzo duchowo głębokiego.
Zwieńczeniem wszystkich dzieł napisanych przez Ks. Jana był „Kult i naśladowanie
Świętej Rodziny”, opublikowana w 1907 r. Była to ostatnia książka, wydana przez niego. Pisząc
o ukoronowaniu twórczości nie miałem na myśli wielkości literackiej dzieła. Raczej chronologię
wydarzeń, gdzie właśnie ta książka okazała się ostatnią i zarazem sumującą życie duchowe i

aktywność zakonną Ks. Berthier. Dla niego Święta Rodzina była syntezą najbardziej prawidłowej, osobistej relacji z Bogiem oraz wzorem życia społecznego, w tym najmniejszym wymiarze,
jakim była rodzina. Od momentu, kiedy głowa Kościoła katolickiego papież Leon XIII po raz
pierwszy zaproponował wierzącym model budowania jedności z samym sobą, z ludźmi i z Bogiem poprzez naśladowanie Świętej Rodziny, misjonarz z La Salette zmierzał w swoim kaznodziejstwie i w swoje twórczości pisarskiej do jednego celu: przynieść światu ratunek, tzn. zewangelizować go, dając mu wzór Świętej Rodziny do naśladowania. W tym kroczeniu był bardzo
konsekwentny. Zakłada wspólnotę zakonną i jako wzór do naśladowania stawia swoim uczniom
i uczennicom właśnie Troje z Nazaretu. Następnie współtworzy bractwa Świętej Rodziny. W
tym samym czasie mozolnie gromadzi teksty źródłowe, aby napisać książkę o naśladowaniu
Jezusa, Maryi i Józefa a w swoim kaznodziejstwie i pracy wychowawczej w Grave jest to temat
naczelny wielu jego wystąpień.
Był wiernym synem Kościoła, co wielokrotnie deklarował, dając temu wyraz we wstępach do
swoich książek. Wsłuchiwał się w głos papieża, który zobaczył w Świętej Rodzinie najlepszą
odpowiedź na problemy rozpadającej się rodziny, obsuwania się struktur społecznych w utopijny socjalizm a potem komunizm, kryzys małżeństwa jako stałego związku sakramentalnego.
Propagowanie związku dwojga osób jako czasowego kontraktu osób. Pragnienie papieża i droga
rozwoju duchowego Ojca Założyciela przecięły się i na styku ich powstała Wspólnota, realizująca myśl Kościoła i pragnienie serca Mistrza modlitwy i głoszonego słowa – ks. Jana Berthier.
Święta Rodzina jako synteza poszukiwań duchowych skutkuje założeniem Kongregacji, która z
jednej strony zachowuje charakter misyjny, to takie bardzo saletyńskie, a z drugiej wskazuje na
możliwość budowania odpowiednich relacji międzyludzkich, wzorowanych na Świętej Rodzinie,
w której, jak sam ks. Jan pisze, „[...] wzrastał Wieczny Kapłan, Jezus Chrystus, Misjonarz
Ojca”64.
Niniejsza książka jest jego testamentem duchowym w odniesieniu do charyzmatu Zgromadzenia. Z przesłania, jakie niesie dla misjonarzy Świętej Rodziny ta pozycja, wynika niezbicie, iż
przekazywać charyzmat dzisiaj oznacza proces oglądania całości wydarzeń związanych z egzystencją człowieka poprzez pryzmat Świętej Rodziny. Jest to zachęta do historiozbawczego oglądania dziejów człowieka i udzielania mu pomocy w kluczu kerygmatycznym, szerzej religijnym.
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Właśnie w naśladowaniu Świętej Rodziny zobaczył najbardziej odpowiedni środek w przybliżaniu Boga innym. Można powiedzieć, że dla jego duchowych uczniów skrystalizowany charyzmat
Założyciela stał się już na zawsze charyzmatem Zgromadzenia.
Zauważmy, że Ojciec Założyciel pozostał do końca wierny swojej prostej formie literackiej i
konsekwentny w stosowaniu języka nieskomplikowanego, przykładów, które były świadectwami życia ludzi wierzących oraz prezentowaniu nauki Kościoła w omawianej tematyce. Wychodzący spod ręki ks. Jana Berthier misjonarze Świętej Rodziny, będący pionierami w rozwoju
Kongregacji, otrzymali cenne narzędzie ewangelizacyjne w pracy na rzecz całych rodzin, z podkreśleniem, że ma to być droga misyjna. Ojciec Jan pisząc tę książkę zdaje się mówić do swoich
synów duchowych: Misje? – Tak!, ale o charakterze świętorodzinnym. Powołania? – Tak!, ale z
uwzględnieniem relacji do Boga, więzi z drugim człowiekiem, która zakłada wzajemne oddanie
się w miłości na wzór Świętej Rodziny. Rodziny? Tak!, bo tak chciał „Stary Misjonarz Rodzin”,
pisząc z troską o każdej katolickiej rodzinie65.

2. Znaczenie książki „Kult i naśladowanie Świętej Rodziny” dla rozwoju teologii Świętej Rodziny
Wiemy obecnie z perspektywy historycznej, że ani w czasach ks. Berthier, ani obecnie nie ma
dobrej teologii Świętej Rodziny. I chociaż „Kult i naśladowanie Świętej Rodziny” ma prawie sto
lat, to jest dla nas źródłem, mówiącym o Wspólnocie Osób z Nazaretu, trudnym do przecenienia.
Święta Rodzina jako miejsce teologiczne nie była kochana przez teologów. Nie miała szczęścia
do badaczy, którzy w sposób systematyczny, z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć egzegezy
biblijnej, pisaliby o Świętej Rodzinie w sposób interesujący. Do XVII wieku Rodzina z Nazaretu
nie była przedmiotem komentarzy, opracowań, które zaowocowałyby szczególna pobożnością.
Obserwatorzy rozwoju tej problematyki wspominają o nielicznych wcześniejszych tekstach na
ten temat np. nieznanego autora „Meditationes vitae Christi” oraz, dzieło cystersa Ludofphe`a
pt. „Vita Jesu Christi”, Jan Gerson podczas soboru w Konstancji, głosząc kazanie, użył opisując
Święta Rodzinę terminu trójca, tzw. trójca ziemska lub mała trójca. Powiedział: ”Trójca godna
podziwu i czci, Jezus, Józef i Maryja66.
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Wymieńmy Pierra Moralesa (+1614), który pozostawił najobszerniejszy komentarz do
Ewangelii Dzieciństwa. Wspomnijmy świętego Franciszka Salezego, Alfonsa Liguoriego i innych, dla których tematyka Świętej Rodziny nie była głównym nurtem osobistych zainteresowań, jednak znalazła ważne miejsce w poszukiwaniach duchowych.
Jakie były i są przyczyny braku zainteresowania tą tematyką:
Brak zainteresowania Święta Rodziną związany był z bardzo powolnym kształtowaniem się pojęcia „rodzina”. Rodzina w znaczeniu takim, jakie my jej nadajemy jest odkryciem niedawnym.
Nie można przekładać wszystkich pojęć dot. Rodziny na historyczną rzeczywistość Rodziny z
Nazaretu.

Tajemnicę Świętej Rodziny przeżywano wyłącznie w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Była
ona mocno spojona z tradycyjnym obchodem tychże Świąt. Z biegiem czasu na zachodzie
chrześcijaństwa odchodzono od kategorii dogmatycznych w mówieniu o niej. Raczej było to
wydarzenie ludyczne, gdzie bardziej był podkreślony element psychologii i socjologii Rodziny z
Nazaretu niż prawdziwe włączenie członków tej niezwykłej Wspólnoty do Bożego planu zbawienia każdego człowieka. Zaowocowało to sprowadzeniem relacji wewnątrz Świętej Rodziny
do poziomu relacji czysto ludzkich. Symbolem takiego przedstawiania są znikomej jakości obrazy oleodrukowe, ukazujące np. św. Józefa z hebelkiem przy warsztacie. Na tych obrazach nawet wióry wyskakujące z pod ręki pracowitego Józefa są naiwne. Maryja, która przędzie ciepłe
okrycie dla małego Mesjasza i odrealniony Jezus zazwyczaj przestawiany z apokryficznym ptaszkiem, który nie wiedzieć, czemu cierpliwie spoczywa w rękach chłopca z Nazaretu. W tle krajobraz zamglony, jezioro, w którym odbijają się gwiazdy. Dziwnie niewyrośnięte anioły, „zgrabnie” dopełniające całość kompozycji. Co za kicz oprawiony i powieszony, ale też i praktykowany
również w wielu wcześniej działających warsztatach teologicznych. Rodzi się oczywiste pytanie:
Czy taka teologia, ikonografia mogła przemówić do kogokolwiek? Czy duszpasterze mogli i
mogą obecnie sięgać po taką teologię, aby przełożyć ją na język współczesnych rodzin, gdzie
nie ma pieniędzy, pracy, gdzie czasami jest kłótnia, cierpienie, brak solidarności? Odpowiedź
jest jednoznaczna. Oczywiście, że nie, gdyż nie sięga się po złudzenia, które nie tłumaczą jasno,
historiozbawczo codzienności, zwykłej rzeczywistości każdej rodziny.

Kościół urzędowy nie dawał przez wieki żadnych impulsów do tworzenia teologii Świętej Rodziny (rozwój myśli teologicznej). Dopiero Leon XIII w swoich encyklikach m. in. Humanum

genus, Quod apostolici muneris, Arcanum divinae Sapientiae listach apostolskich Praeclara Gratulationis, breve Quum nuper czy Neminem fugit daje wyraźny sygnał, że nie można przemawiać do współczesnej rodziny bez poruszenia tematyki świętorodzinnej. Przykładem, który obrazuje jak ważny jest wpływ Nauczycielskiego Urzędu Kościoła na rozwój myśli teologicznej i
praktyki liturgicznej może być teologia Ducha Świętego w życiu liturgicznym Kościoła. Yves
Congar w swojej trylogii poświęconej Duchowi Świętemu opisuje sytuację, kiedy po sporze o
Filioque zrezygnowano w Kanonie Rzymskim z bezpośredniej formy epiklezy eucharystycznej
tzn. przyzywania Ducha Świętego na dary eucharystyczne i wspólnotę. Skutkiem, czego nie
wspominano przez wieki zbyt często Ducha Świętego w życiu liturgicznym i teologicznym społeczności wierzących. Był On Wielkim Nieznanym. Tak było do niedawna. Teraz jesteśmy
świadkami zielonej rewolucji. Analogicznie sytuacja wygląda z duchowością świętorodzinną.
Dlatego książka ks. Jana Berthier o Świętej Rodzinie jest tak cenna, gdyż jest jednym z niewielu
podręczników systematycznie prezentujących jej teologię Świętej Rodziny. Oczywiście rozwój
nauk spowodował, że argumentacje teologiczne się nieco zmieniły, jednak pozostało wiele spostrzeżeń godnych odnotowania i wykorzystania w pracy duszpasterskiej i w formacji kandydatów do kapłaństwa, co również warte jest odnotowania, otrzymaliśmy kilka modlitw do Świętej
Rodziny i wiele intuicji ascetycznych.

3. Struktura tekstu
Książka „Kult i naśladowanie Świętej Rodziny składa się z dwóch tomów. Pierwszy z nich omawia formy oddawania czci Świętej Rodzinie. Autor przekonuje czytelników (w I i II cz. tomu I),
używając argumentów teologicznych i pozateologicznych oraz przykładów kaznodziejskich, iż
kult Świętej Rodziny jest bardzo pożyteczny dla osób, rodzin i wspólnot zakonnych. Czyni to w
myśl zasady, że co prawda oddawana przez nas chwała nie pomnaża Bożej Chwały, jednak bez
wątpienia powoduje przemianę na lepsze naszego serca. Ks. Jan Berthier rozpoczyna omawianie
teologii Świętej Rodziny od Wcielenia. Wskazał przez to na najważniejsze wydarzenie dziejach
rodziny Józefa i Maryi oraz całego świata. Opowiedział w krótkim wykładzie Bogu, który zamieszkał między nami, o misji, jaką miał do spełnienia Ten, który pobłogosławił związek Maryi
i Józefa. Zbawienie ludzi, zdaniem Ojca Założyciela rozpoczęło się we Wspólnocie nazaretańskiej.
Następnie omówił rolę Maryi i Józefa, jaką odegrali w procesie budowania Rodziny,
nazwanej nie bez powodu Świętą. Uczynił to według ówczesnych kanonów mariologicznych i

józefologicznych. Maryja ukazana została jako Niepokalana, Pełna Łaski, Matka Boga. Natomiast św. Józef zajmujący miejsce w hierarchii odbierania czci i swojego wstawiennictwa u Boga
miejsce po Maryi, ukazany został od strony swojej osobistej świętości oraz godności, jaką otrzymał, zostając prawnym ojcem małego Jezusa.
Do tego momentu książka omawiała poszczególne osoby stanowiące Świętą Rodzinę
oddzielnie. Następnie scharakteryzowana została Rodzina Józef jako wspólnota osób, gdzie w
centrum zawsze pozostaje Jezus Chrystus i gdzie miłość jest zasadą prawdziwej więzi.
Od rozdziału ósmego autor wskazuje na środowiska, w których może się rozwijać kult
Świętej Rodziny, zatwierdzony przez papieża Leona XIII. Omawia także formy modlitewne,
poprzez które taki kult może się wyrażać.
Następnie, jako pewnego rodzaju dopowiedzenie, po zaprezentowaniu teologii Świętej
Rodziny, popartej nauką Kościoła, ks. Jan Bethier przestawił historię Domku Nazaretańskiego,
który w Loretto jest licznie nawiedzany przez pielgrzymów.
Drugi tom mówi o naśladowaniu Świętej Rodziny poprzez praktykowanie cnót wobec Boga,
bliźnich i samego siebie. Oczywiście Jezus, Maryja i Józef są depozytariuszami tych cnót i najlepszymi ich nauczycielami. Natomiast w trzech następnych paragrafach autor opisuje życie w
Nazarecie, zbudowane wokół przestrzegania tychże cnót. Mówi także o życiu ukrytym Świętej
Rodziny, jej szczęściu i przechodzi do omówienia szczęścia życia rodzinnego, prowadzonego na
wzór Rodziny z Nazaretu. Kończy książkę Testament Starego Misjonarza rodzin chrześcijańskich. Jest zebraniem wszystkiego, co do tej pory było na temat życia rodzinnego powiedziane.
W formie praktycznych porad zwraca się do małżonków, rodziców, dzieci oraz pracodawców i
zachęca ich do życia według zasad, jakie przyniosła dla wszystkich rodzin chrześcijańskich
Święta Rodzina. Natomiast do swoich duchowych synów, misjonarzy Świętej Rodziny pisze
kilka stron wcześniej, w zakończeniu, słowa, które można potraktować jako duchowy testament
odnoszący się do zachowania i wcielania w życie zasad charyzmatu:
„Przychodźcie, [aby kontemplować niedościgły wzór Józefa, Maryi i Józefa – dopisek A.B.],
przede wszystkim moi synowie włączeni do Instytutu Misjonarzy Świętej Rodziny, zarówno
zakonnicy, jak i kandydaci misyjni. Znaleźliście miejsce pod opieką tej Świętej Rodziny, w której
wzrastał Boski Misjonarz posłany przez Ojca na świat, aby go zbawić. Wzrastajcie wszyscy jak
Jezus, w mądrość w latach i w łasce u Boga i ludzi, naśladując niebiański wzór, który został wam
dany, bo nawet samo wasze imię wzywa was do naśladowania Go. Gdyby cnoty Świętej Rodziny
zostały usunięte nawet z całego świata, muszą znaleźć schronienie wśród was. Nikomu bardziej

niż wam nie powinno leżeć na sercu ich praktykowanie i dawanie przykładu wszystkim, byście
mogli ukazywać światu Jezusa Chrystusa.
Bądźcie mocno przekonani o tym, że wasza służba będzie tym owocniejsza, im bardziej upodobnicie się do ubóstwa, czystości i posłuszeństwa Świętej Rodziny [podkreślenia moje – A.B.].
Tę książkę napisałem przede wszystkim dla was. Jest to napomnienie i sposób postępowania,
które wam przekazuję. Niewątpliwie wkrótce śmierć przyjdzie po mnie i już nie będę mógł wam
mówić o przykładach Świętej Rodziny.
Pozostanie ta książka i przypomni wam wszystko, czego od was oczekujemy. Przykład Świętej
Rodziny zapisuję wam jako skarb w testamencie, skarb ukryty w sercach Jezusa, Maryi i Józefa.
Trzeba przez medytację zgłębiać życie wewnętrzne Jezusa, Maryi, Józefa, aby odkryć wszystkie
bogactwa, jakie ono zawiera. Rozważajcie, więc to, a znajdziecie w Ich doskonałości nie tylko te
cnoty, o których mówiłem ogólnie, ale również wszystkie cnoty, które uczynią z was prawdziwych zakonników, świętych kapłanów, zdolnych formować innych, a jeżeli Bóg zechce, misjonarzy pełnych ducha apostolskiego”67.

4. Wartość literacka pism i uwagi o tłumaczeniu
Rozumiejąc dobrze, że ks. Berthier napisał swoją książkę ponad sto lat temu, nie będziemy wymagali od nich, aby to, co w warstwie literackiej jest zmienne – figury stylistyczne, kwiecisty
język – pełen okrzyków, zachwytów, były do tej pory aktualne. Z tamtego okresu niezmienne
dla nas i ciągle obowiązujące pozostaje nauczanie Kościoła w odniesieniu do Świętej Rodziny,
(zob. encykliki i breve Leona XIII oraz dokumenty Stolicy Apostolskiej w tym względzie), które
Ojciec Założyciel przełożył na język prostej i pouczającej katechezy. Omawiana książka i inne
dzieła ks. Jana Berthier nie były przełomowymi w historii pisarstwa religijnego. Reprezentują
raczej literaturę, nazwijmy ją, użytkową, która świadomie inkulturuje się w określone czasy i
miejsce i zgadza się na „zużycie”, po to aby służyć w określonym kairos przekazowi Dobrej
Nowiny o Zbawieniu, aby potem odejść w mrok historii i pozostać jedynie inspiracją tych, którzy są dziedzicami charyzmatu.
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W czasach obecnych, kiedy na wszelkie sposoby usiłuje się pomóc upadającej instytucji rodziny,
centralna idea książki Apostoła spóźnionych powołań, aby ukazać Świętą Rodzinę jako wzór
dla borykających się z wieloma problemami rodzin, wydaje się być prorocza i wielce zobowiązująca dla duchowych spadkobierców Założyciela.
Pan Alfred Bocian tłumacząc książkę „Kult i naśladowanie Świętej Rodziny”, musiał zmagać się
z językiem francuskim obecnie już właściwie nieistniejącym. Trudność w tłumaczeniu polegała
na przekładaniu na język polski pojęć teologicznych z przed stu laty oraz na przebiciu się przez
zawiłości języka kaznodziejskiego końca XIX wieku i ukazaniu w formie bardzo przejrzystej
rzeczywistej myśli księdza Jana Berthier. Dziękujemy Tłumaczowi za trud podjęcia się przekładu
tak trudnej pozycji.

5. Centrum Duchowości a twórczość ks. Jana Berthier
Powołanie do życia Centrum Duchowości Świętorodzinnej w Ciechocinku było realizacją postulatu II części Kapituły tzw. Programowej, odbytej w dniach 05–07 lutego 2002 r. Zatroskanie
o wierność charyzmatowi, jaki dla naszej wspólnoty pozostawił Ojciec Założyciel, skłoniła władze naszej Polskiej Prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny do wyznaczenia domu zakonnego,
odpowiedniego, aby można było w nim pracować na tekstami ks. Jana Berthier, dokonywanie
przekładów dzieł wszystkich naszego Założyciela, pisanie komentarzy do tych dzieł, co w efekcie przełoży się na lepszą znajomość Misjonarza Pięknej Pani i wzmożoną modlitwę o Jego
beatyfikację. W Centrum będzie się także studiowało prace egzegetów, teologów, kaznodziejów,
muzyków i malarzy, którzy w swoich pracach mówią o Wcieleniu Syna Bożego w rodzinie Józefa
i Maryi. Wybrany materiał będzie służył jako inspiracja do układania rekolekcji dla osób zainteresowanych problematyką świętorodzinną. Formy rekolekcyjne będą różne. Od rekolekcji ludowych do rekolekcji odbywanych indywidualnie w Ciechocinku. Centrum chce służyć całemu
Zgromadzeniu, dlatego przewidziane są w domu ciechocińskim sesje naukowe, formacyjne, rekolekcje świętorodzinne dla współbraci nie tylko z Polskiej Prowincji MSF. Z pewnością słowa
Ojca Założyciela z zakończenia do książki „Kult i naśladowanie Świętej Rodziny”, mówiące:
„Przykład Świętej Rodziny zapisuję wam jako skarb w testamencie, skarb ukryty w sercach Jezusa, Maryi i Józefa. Trzeba przez medytację zgłębiać życie wewnętrzne Jezusa, Maryi, Józefa,
aby odkryć wszystkie bogactwa, jakie ono zawiera. Rozważajcie, więc to, a znajdziecie w Ich
doskonałości nie tylko te cnoty, o których mówiłem ogólnie, ale również wszystkie cnoty, które
uczynią z was prawdziwych zakonników, świętych kapłanów, zdolnych formować innych, a je-

żeli Bóg zechce, misjonarzy pełnych ducha apostolskiego”68, zainspirowały do zapoczątkowania serii wydawniczej, która będzie się nazywała „Berthierna”. W niej będą się ukazywały tłumaczone na język polski książki Ojca Założyciela oraz krytyczne komentarze do poszczególnych dzieł. „Kult i naśladowanie” będzie pierwszą pozycją wydaną właśnie w tej serii. Wyżej
wymienione działania zostały podjęte, gdyż zdajemy sobie sprawę, że bez pogłębionych studiów
na życiem i twórczością ks. Jana Berthier, bez pochylenia się nad najnowszymi osiągnięciami w
dziedzinie egzegezy Ewangelii dzieciństwa oraz bez pogłębionego studium problematyki dotyczącej Wcielenia Syna Bożego, nie będzie możliwe wypracowanie w przyszłości dobrej teologii
Świętej Rodziny. W konsekwencji praktyczne zastosowanie tej teologii będzie zawsze wewnętrznie niekompletne i przez to mniej skuteczne.
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Ks. Tomasz Górecki MSF. Metoda wychowawcza Jana Berthier
Artykuł ukazał się jako wprowadzenie do polskiego wydania książki P.J. Ramersa
„Mens Divinior”. Pelplin 2008 s. 11–16.

Często spotykamy się z pytaniami, czym właściwie jest pedagogika Jana Berthiera? Do jakiej
grupy systemów można ją zakwalifikować? Na czym polega jej nowość?
Zanim odpowiemy na to pytanie należałoby przyjrzeć się, w jakim kontekście historycznym
nurtów myśli pedagogicznej urodził się, wzrastał i tworzył Jan Berthier.
W Europie w drugiej połowie XIX wieku szkoła i zinstytucjonalizowana edukacja stały się potrzebą większości ludzi w krajach rozwijającego się kapitalizmu. Obejmowała ona coraz dłuższy
okres życia dziecka i człowieka: od wieku przedszkolnego do oświaty dorosłych. Proces ten
narastał, obejmując w XX wieku coraz szersze grupy ludności (robotnicy, lud wiejski, rzemieślnicy, dziewczęta wszelkich klas społecznych).
Szkoła elementarna stawała się narzędziem urabiania społeczeństwa w ręku pedagogów, urzędników państwowych, przedstawicieli grup wyznaniowych lub społecznych. Dostępność społeczna oświaty i programy nauczania były przedmiotem walki politycznej, w której na ogół głos
decydujący miała rozbudowująca się i doskonaląca się administracja szkolna realizująca politykę
oświatową państwa. Rozwój państwowego prawa szkolnego w XIX wieku sprzyjał laicyzacji.
Wpływy Kościoła na wychowanie były zwalczane przez wiele organizacji społeczno – politycznych. Znamienne było wzrastanie obok charytatywnych stowarzyszeń oświatowych, religijnych,
takich samych świeckich, czasem ostentacyjnie laickich, które popierały rozwój oświaty ludowej,
organizowały opiekę nad uboższymi dziećmi na wsi w miastach.
We Francji, w kraju, w którym nasz założyciel pisał i tworzył polityka oświatowa przybierała
różne formy. Francuska reforma Julesa Ferry’ego wprowadziła powszechny siedmioletni obowiązek szkolny, realizowany w szkole bezpłatnej i świeckiej, z odpowiednio poszerzonym programem nauczania o przedmioty matematyczno – przyrodnicze i takie, które mogły być przydatne w przyszłej pracy zawodowej. Prawo Jules Ferry w 1881r opowiedziało się za tym, że jest
możliwe wychować człowieka bez Boga i bez króla, pomijając w wychowaniu i nauczaniu szkolnym sferę duchową i religijną osoby ludzkiej.
Takiej sytuacji sprzyjała ekspansja rozwijającej się orientacji filozofii pozytywistycznej w pedagogice. Związana jest ona z powstaniem nowej formy myślenia o edukacji zwanego naukowym,
obok już wcześniej istniejącego myślenia potocznego i filozoficznego. Pedagogika uprawiana w

myśli pozytywistycznej oferowała wytwarzanie takiej wiedzy, która pozwalała w sposób pewny
przewidywać zachowania ludzi i dowolnie ich kształtować. Najogólniej mówiąc polegała ona na
przejściu do bezwarunkowego kultu poznania naukowego, odrzucając całkowicie wszelkie
formy myślenia metafizycznego. Pełen program pozytywizmu wraz z nazwą został przedstawiony w sześciotomowym dziele Augusta Comte’a „Cours de philosophie positive”, wydanym
w latach 1830 – 1842.
Program ten przeciwstawiał się całkowicie religijnej koncepcji wychowania, w którym pojęcie
edukacji wywodzi się z łacińskiego słowa educare, wskazującego pierwotne zjawisko „wydobywania na jaw” czy też „prowadzenia czegoś ku górze”. Jako takie zostało odniesione do ogółu
oddziaływań międzygeneracyjnych kształtujących zdolności życiowe: fizyczne, poznawcze, estetyczne, moralne i religijne prowadzące człowieka ku górze, a więc czyniące z niego istotę dojrzałą duchowo. Pedagogika religii podkreśla, że takie całościowe ujęcie reprezentują teksty
święte np.: Biblia z jej koncepcją człowieka stworzonego na podobieństwo i obraz Boga. Edukacji nie powinno się więc redukować do aspektu technologicznego i sprawnego przekazywania
użytecznej wiedzy.
Metodę Berthier stanowiło wcielenie w życie następującej zasady: „Maksymy ewangeliczne, jako
baza wszelkiego wychowania.”, co w ówczesnym czasie było pewną nowością, a dziś pozwala
wpisać Go w nurt współczesnej pedagogiki religii, która akcentując znaczenie godności ludzkiej
uznaje człowieka za podmiot edukacji. Pojęcie edukacji obejmuje zarówno procesy nauczania
jak i wychowania i odnosi się do ogółu oddziaływań służących formowaniu całokształtu zdolności życiowych, w tym i religijnych, czyniących z człowieka istotę dojrzałą, świadomie realizującą się w danej kulturze, zdolną do konstruktywnej krytyki i asertywnej afirmacji.
Kolejną innowacją w Jego myśli wychowawczej, która wyprzedza jakby Deweyowską koncepcję
edukacji (John Dewey 1859–1952 – twórca pedagogiki pragmatycznej), jest zbieżność metod
wychowania z tak zwaną teorią indywidualizmu pedagogicznego. Ma ona uzasadnienie w tezie,
że szacunek dla indywidualnych różnic charakterów dzieci i odmiennych warunków ich przeżyć
jest punktem wyjścia uczenia się, doskonalenia i wychowania.
Trzecią nowością, którą propagował Ojciec Założyciel, a tym samym stając się jej prekursorem
były założenia pedagogiki personalistycznej, która nie postrzega człowieka jednostronnie, ani
redukcjonistycznie, ale widzi go całościowo. W ujęciu personalistycznym wychowanka uważa
się za pierwszego i podstawowego działającego w procesie wychowania, tak też postrzegał
pierwszych kandydatów Ojciec Berthier.

Pedagogika wychowawcza naszego Założyciela korzeniami tkwi głęboko w swojej epoce, wyrasta z sytuacji wychowawczej, zwłaszcza tak zwanych spóźnionych powołań. Analizując Jego
metodę wychowawczą można zauważyć, że należy on do pedagogów mających ogromny wpływ
na swoich wychowanków.
We współczesnej pedagogice religijnej dość często ujmuje się proces wychowania jako tajemnicze wezwanie i odpowiedź personalną w relacji Boga do człowieka i człowieka do Boga. I
słuszne wydaje się takie postawienie sprawy, bo jeżeli każda praca twórcza polega na odsłanianiu
tajemnic i zmierza do rezultatów nie zawsze w pełni przewidzianych, to bardziej tajemnicza jest
praca wychowawcza, uzależniona od znajomości całego procesu rozwojowego a polegająca
przede wszystkim na wzajemnym przenikaniu osobowym wychowawcy i wychowanka.
Historia wychowania zna wiele systemów pedagogicznych. Niezależnie od czasów i środowisk,
w jakich powstały, niektóre z nich bardziej inne mniej są do siebie zbliżone. Jedne zrodziły się
dość dawno, ale w jakiejś mierze przetrwały do dzisiaj, inne natomiast miały krótki żywot – nie
wywarły szczególnego wpływu w swoim czasie i uległy zapomnieniu. Poszczególne systemy
pedagogiczne są włączone w jeden proces wychowania, dzięki czemu uzyskują ciągle nową żywotność. W obrębie systemów pedagogicznych zachodzą pewne przemiany, które bądź ułatwiają bądź utrudniają im rozwój i operatywność. Można mówić o procesie powstawania, obumierania i odnowy jakiegoś systemu, czego przykładem może być coraz to nowa żywotność i
perspektywa rozwoju wychowania w duchu Świętorodzinnym.
Żywotność systemów pedagogicznych przede wszystkim zależy od ich wartości wewnętrznych,
w związku z teraźniejszością i przydatnością w przyszłości. Naśladowanie życia Świętej Rodziny,
życie Jej duchem jest dziś jak najbardziej aktualne. Założyciel niestrudzenie powtarzał:, „ Jeśli
będziemy studiować Świętą Rodzinę i odtworzymy Ją w naszym sposobie życia będziemy najdoskonalszymi ludźmi na świecie.” I pisał:, „Gdy się rozejrzymy wokół nas możemy dostrzec,
jak członkowie różnych zakonów i zgromadzeń kierują się regułą któregoś ze świętych. Ich
dzieła są z całą pewnością godne pochwały, a ich dążenia szlachetne. Jest rzeczą zrozumiałą, że
ktoś, kto się zafascynował Franciszkiem z Asyżu zostaje Franciszkaninem, ktoś inny zafascynowany gorliwością apostolską świętego Dominika, idzie do Dominikanów. Doskonale! Jeżeli więc
my wstępujemy do naszego klasztoru MSF powinno nam leżeć na sercu tylko jedno: naśladowanie Świętej Rodziny. Tu jest ktoś więcej niż św. Franciszek i Dominik. My posiadamy najświętszych: Jezusa, Maryję i Józefa. Czyż w Świętej Rodzinie nie posiadamy wszystkiego, co inne
zakony mają tylko częściowo?

Odnowa życia zakonnego stanowi jedną z podstawowych trosk współczesnego Kościoła. Z
wielką uwagą obserwuje się dziś wszelkie wysiłki zmierzające w tym kierunku. Jednym z nich
wpisanych w troskę o życie zakonne i charyzmat tego życia jest myśl o naszym założycielu misjonarzu Świętej Rodziny Janie Berthier, dla którego darem jest właśnie ta książka napisana w
roku 1930, a dziś przetłumaczona i wydana, jako prezent z okazji Jego urodzin (24.02.1840).
Prezentowane dzieło Petera Josepha Ramersa MSF „Mens Divinior”– Wprowadzenie w wychowawczy świat myśli Założyciela Misjonarzy Świętej Rodziny, O. Jana Berthiera”, składa się
z dwóch części: w pierwszej zostały ukazane wzniosłe cele wychowawcze, natomiast w drugiej
części zostały wskazane jego uczniom środki do ich osiągnięcia. Ta metoda odpowiada zarówno
metodom logiki jak również wymogom pedagogiki, ponieważ najpierw została przedstawiona
znajomość ideału osobowego, a następnie zostały ukazane drogi do jego wypracowania.
Ojciec Założyciel często powtarzał: „Bez wielkiego ideału nie dokonacie nigdy niczego wielkiego. Jak możecie innych podnosić na szczyty doskonałości, skoro sami jesteście przyklejeni
do ziemi”.
W literaturze przedmiotu często podkreśla się znaczenie osobowości pedagogicznej wychowawcy w wychowaniu. Wśród zasadniczych jej cech, które są niezbędne w pracy, wielu autorów wymienia: miłość dusz, przychylność do człowieka, kontakt społeczny, takt i talent.
Poznanie literatury źródłowej prowadzi do wniosku, że Jan Berthier miał bogatą i bardzo zróżnicowaną osobowość, którą zaprezentował nam w swojej pracy Peter Joseph Ramers. Bogactwo
to stanowiły: rozległe doświadczenie, ogromna wrażliwość odczytywania potrzeb drugiego człowieka, wyjątkowa inteligencja, wybitne zdolności umysłowe i literackie, szeroka i pogłębiona
wiedza oraz stały charakter moralno – religijny. O charakterze tym stanowiły: głęboka wiara w
Boga jako Ojca wszystkich ludzi, kult i naśladowanie Świętej Rodziny, miłość do człowieka jako
dziecka bożego, zaskakująca serdeczność, niezmordowana pracowitość i ofiarna usłużność.
Jan Berthier z naciskiem akcentował znaczenie kontaktu osobowego w wychowaniu rozumiejąc
go w pewnej mierze jako stała obecność wychowawcy wśród wychowanków, ale przede wszystkim jako ustawiczną wymianę wartości osobowych. Zharmonizowany rozwój osobowości i
twórcza postawa wobec dobra dawały solidną podstawę do życia zakonnego i misjonarskiego
tak bardzo podkreślaną przez Ojca Założyciela.
Szczegółowa analiza prezentowanej książki wykazuje, że, można mówić raczej o metodzie wychowawczej niż systemie pedagogicznym Ojca Berthier, która odpowiadając współczesnemu
zapotrzebowaniu, jednocześnie ustawicznie się rozwijała i udoskonalała w tworzonym dziele.

Ta właśnie rozwojowość dzieła i przyszłych nowych wspólnot MSF – duchowych dzieci Berthier może zachęcić współczesnych wychowawców i formatorów do czerpania z Jego dorobku.
Powstaje jednak pytanie czy metoda ta dawałby się w całości wykorzystać w dzisiejszej formacji,
czy też należałoby opowiedzieć się jedynie za niektórymi formami czy ideałami.
Aby odpowiedzieć na postawione pytanie należałoby się ustosunkować krytycznie do myśli o
wychowaniu Ojca Założyciela i odsłonić w nich trwałe wartości oraz wykazać ich braki podkreślając to, co jest zasadnicze i wyraźnie nazwać to, co ma wartość przemijającą. Analiza książki
„Mens Divinior” ukazuje, że niektóre idee Ojca Założyciela wydają się nawet bardziej postępowe niż we współczesnej pedagogice. Stąd też może nie tyle na całości, ile raczej na najbardziej
żywotnych ideałach należałoby się skoncentrować i je wykorzystać w dzisiejszej formacji i naśladowaniu Świętej Rodziny.
W tym roku 16 października mija 100 rocznica śmierci naszego założyciela, wielkiego pedagoga
i wychowawcy. Myślę, że zbliżająca się rocznica spowoduje ożywienie w naszych kręgach MSF
rzetelnych i źródłowych badań Berthierowskich oraz przyniesie cenne inicjatywy edytorskie w
zakresie publikowania i popularyzowania tak literackiego, jak pedagogicznego i duchowego dorobku Twórcy, który ciągle rozumie i serdecznie uczy nas jak naprawdę żyć duchem Świętej
Rodziny.

Ks. Adam Sobczyk MSF. Być uczniem Chrystusa według sługi Bożego
Jana Berthier, Założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny
Artykuł ukazał się w Via Consecrata 11 (2008) nr 3. s. 23–25.

Hasło obecnego roku duszpasterskiego Bądźmy uczniami Chrystusa jest częścią programu
duszpasterskiego Kościoła katolickiego w Polsce na lata 2006–2010, zatytułowanego: „Kościół
niosący Ewangelię nadziei”. Stanowi ono zarazem wezwanie jak i skuteczny środek na drodze
do świętości. Człowiek, stworzony na obraz i podobieństwo Boże, został powołany do uczestnictwa w wewnętrznym życiu Trójcy Świętej. W skutek grzechu pierworodnego utracił wymiar
nadprzyrodzony. Jednak, dzięki ofierze Jezusa Chrystusa, może ponownie żyć w przyjaźni z
Bogiem. By tej więzi nie utracić powinien naśladować Syna Bożego, który stał się człowiekiem
i ukazał wzór postępowania. Jezus wielokrotnie powtarzał uczniom, by słuchali Jego słów i
wypełniali je (por. Mt 11,29). Po Jego Wniebowstąpieniu i Zesłaniu Ducha Świętego, wpierw
apostołowie, a potem inni starali się jak najdokładniej naśladować Chrystusa, stając się Jego
wiernymi uczniami. Również współczesny człowiek coraz częściej odkrywa, że zdobycie szczęścia na wieczność jest możliwe. Trzeba jedynie stać się uczniem Chrystusa. Pozostaje pytanie:
co w ogóle oznacza być dzisiaj uczniem Chrystusa i jak to uczynić?
Na przestrzeni wieków wiele osób próbowało szukać odpowiedzi na te pytania. Jednym z nich
był sługa Boży ksiądz Jan Berthier, założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Dla
niego być uczniem Chrystusa oznaczało kontemplować i naśladować Nauczyciela oraz przebywać w szkole Jego Świętej Rodziny.

1. Kontemplować i naśladować Chrystusa
Ksiądz Berthier najwięcej miejsca temu zagadnieniu poświęcił w książce: „Notre Seigneur Jésus
Christ, ce que nous lui devons”, napisanej w La Salette w 1889 roku. Książka ta składa się z
dwóch części. W pierwszej autor twierdzi, żeby stać się uczniem Chrystusa, wpierw trzeba poznać Chrystusa, zrozumieć, co uczynił dla człowieka. Dlatego obszernie opisuje misteria: wcielenia, życia publicznego i odkupienia. W drugiej części, poświeconej obowiązkom człowieka
względem Chrystusa, ksiądz Berthier suponuje potrzebę wiary i ufności Synowi Bożemu.
Uważa, że aby być uczniem Boskiego Mistrza, należy przemedytować Jego życie. Specjalny rozdział poświęca cnocie miłości. Twierdzi, że to dobrodziejstwa, które Jezus uczynił ludziom powinny ich pobudzać do miłowania Go, zaś Jego doskonałości powinny pociągać ku Niemu

wszystkie serca. Podaje również sposoby praktycznego okazania Jezusowi naszej miłości. Dopiero na tej podstawie ukazuje potrzebę bycia uczniem Chrystusa, czyli naśladowania stylu Jego
życia69.
Być uczniem Chrystusa, zdaniem Założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, oznacza pozytywnie odpowiedzieć Bogu i skorzystać z przykładu, jaki nam ofiarował w osobie Chrystusa. Bóg Ojciec dał własnego Syna, by był naszym wzorem i Nauczycielem. Chciał przez to
zachęcić ludzkość do naśladowania Jezusa, jak naucza św. Paweł Apostoł: „Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane” (Ef 5,1). Od tej pory być dzieckiem Bożym oznacza
jednocześnie stawać się uczniem i naśladowcą Jego Syna. Berthier dodaje, że sam Jezus chce by
go naśladowano (por. 1 J 2,6; 1P 2,21; J 13,13–15). On pragnie zbawienia każdego człowieka.
To zaś osiąga się jedynie poprzez chrystoformizację, czyli upodobnienie się do Chrystusa. W
ten sposób bycie uczniem Jezusa prowadzi nas do świętości. Syn Boży, który stał się Człowiekiem jest drogą prowadzącą do Ojca. Dlatego celem życia chrześcijanina jest naśladowanie Chrystusa w myślach, słowach i uczynkach. Założyciel zwraca uwagę, że chrześcijanin chcąc ten cel
zrealizować musi odrzucić sposób życia dawnego człowieka i przyoblec się w nowego (Ef 4,24;
Kol 3,10), Jezusa Chrystusa, Nowego Adama70.
Doskonałość człowieka powinna polegać na tym, by naśladować doskonałość czynów Boskiego
Mistrza, by mieć udział w jego zasługach, męce i w wiecznej szczęśliwości. Wynika z tego, że
uczeń Chrystusa musi być przygotowany na dźwiganie krzyża i niezrozumienie ze strony otoczenia. Tym chwilom próby powinna jednak towarzyszyć pewność osiągnięcia wiecznej chwały
w niebie71.
Przybliżając sposoby naśladowania Chrystusa Berthier, jako doświadczony duszpasterz, używa
porównania. Twierdzi, że podobnie jak malarz, który chce wykonać portret, wpatruje się nieustannie w osobę, którą chce namalować, tak samo człowiek, który pragnie być uczniem Chrystusa i naśladować Go musi wpatrywać się w życie i dzieło Boskiego Nauczyciela. Kontemplacja
oblicza Chrystusa i jego postawy na ziemi, powinna pogłębić naszą miłość ku Niemu. Z kolei
głębsza więź z Chrystusem uzdolni do coraz doskonalszego życia. Nie wystarczy tylko rozważać
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czyny Chrystusa i słuchać Jego słów. Należy wejść w głębię Jego Serca. Tam można zbadać całe
Jego usposobienie i uczucia, by według nich formować swoje własne (por. Flp 2,5)72.
Berthier wymienia takie cechy Boskiego Serca, jak pokora, miłosierdzie, łagodność, oddanie,
miłość nawet wobec oprawców. Następnie stwierdza, że takie właśnie jest zadanie uczniów
Chrystusa, by naśladować Go w codziennym życiu. Pytać, przy każdym słowie i czynności, co
uczyniłby Jezus? Zauważa jednak, że nie wystarczy rozważać Jego cnoty. Trzeba jeszcze utkwić
wzrok w Chrystusie, uwierzyć w Niego i umiłować. Wtedy dopiero nic dla nas nie będzie na tyle
trudne, byśmy będąc Jego uczniami nie mogli się do Niego upodobnić. W takich chwilach należy
powtarzać: Mistrzu „pójdę za Tobą dokądkolwiek się udasz” (Łk 9,57)73.
Według naszego autora podstawowym obowiązkiem każdego, kto pragnie być uczniem Chrystusa jest dawanie świadectwa o Nim. Podkreśla, że ludzie mają w nas rozpoznawać uczniów
Chrystusa, by zachęceni tym przykładem sami zechcieli należeć do grona Jego uczniów74. Zauważa potrzebę nieustannego głoszenia Jego Ewangelii tym, którzy o Niej jeszcze nie usłyszeli
lub od niej odeszli.
To zadanie ksiądz Berthier przekazał swym uczniom. W konstytucjach z 1895 roku, jako motto
dla nowo powstającego Zgromadzenia podał słowa Boskiego Nauczyciela: „Żniwo wprawdzie
wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”
(Mt 9, 37)75. Dodał, że to głoszenie Ewangelii przez Misjonarzy ma dokonywać się w duchu
Świętej Rodziny, w której żył i wzrastał Misjonarz Ojca. Czcząc i naśladując cnoty Świętej Rodziny, Misjonarze mają nieść orędzie z La Salette, troszcząc się o nawrócenie wielu, zachęcając
do pokuty i pojednania. W tym celu mają zabiegać o powołania dla pracy misyjnej i odnowy
społeczeństwa przez uświęcenie rodzin76.
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2. Przebywać w szkole Świętej Rodziny
Bycie uczniem nie może polegać tylko na naśladowaniu. Powinno, zdaniem Berthier przejawiać
się w nieustannym przebywaniu blisko Nauczyciela, w tworzeniu z Nim jednej Rodziny. Dlatego
Założyciel za papieżem Leonem XIII głosił, że Święta Rodzina jest szczególnym miejscem, w
którym człowiek uczy się przebywania z Bogiem. Nasz autor odznaczał się wielkim posłuszeństwem i szacunkiem wobec Kościoła i jego zwierzchników. Czujnie śledził nauczanie papieża
Leona XIII, który w wielu dokumentach poruszał również sprawy naśladowania Chrystusa poprzez życie na wzór tego w Nazarecie. W liście Novum argumentum z 20.11.1890 roku wyraził
nadzieję, że wierni czcząc Świętą Rodzinę, uczyć się będą ukrytego życia Jezusa, Maryi i Józefa,
oraz z większym zapałem będą realizować cnoty, którymi błyszczała Święta Rodzina77. Z kolei
w liście apostolskim Neminem fugit z 14.06.1892 roku, ten sam papież zauważył, że kult Świętej
Rodziny z każdym dniem coraz bardziej wzrasta, a szkoła Jezusa, Maryi i Józefa, stanowi wzór
rozwijania więzi rodzinnych we wszystkich domowych sanktuariach78.
Według Ojca Jana w Świętej Rodzinie Jezus wzrastał w mądrości, latach i łasce, będąc posłusznym Maryi i Józefowi (por. Łk 2,52). Tam jednak, co stanowi pewien ewenement, Maryja i Józef
– rodzice Jezusa, byli Jego pierwszymi uczniami. Uczyli się od Niego miłosnej więzi z Bogiem
Ojcem, modlitwy, posłuszeństwa woli Boga. Wpatrując się w Jezusa, Małżonkowie z Nazaretu,
kształtowali swoją relację z Bogiem i zdobywali świętość. Dlatego też tak ważne jest mówienie
o Świętej Rodzinie i naśladowanie wzoru Jej życia. Ona stanowi szkołę wszelkich cnót i miejsce,
w którym najlepiej można być uczniem Chrystusa79.
Kultowi Świętej Rodziny Jan Berthier poświęcił ostatnią swoją książkę: Le culte et l'imitation de
la Sainte Famille z 1907 roku. Zawarł w niej kompendium swej wiedzy i pobożności względem
Jezusa, Maryi i Józefa. Uważał, że na kult Świętej Rodziny składa się poświecenie się Jej, poprzez
całkowite oddanie pod Jej opiekę i ofiarowanie swego życia, zaś naśladowanie polega na kontemplacji, odwzorowywaniu i działaniu według wzoru Rodziny Nazaretańskiej. W taki sposób
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człowiek może stać się wiernym uczniem Chrystusa u boku Jego Niepokalanej Matki i świętego
Józefa – Opiekuna80.
Podsumowując, można zauważyć, że na bycie, a raczej stawanie się uczniem Chrystusa według
Jana Berthier można patrzeć z dwóch perspektyw. Pierwsza to naśladowanie samego Nauczyciela, poprzez kontemplowanie i naśladowanie Jego czynów. Druga to uczenie się Jezusa, poznając atmosferę i przebywając w domu Świętej Rodziny. Nasz autor zalicza naśladowanie Jezusa do kategorii obowiązków, wynikających z faktu stworzenia na obraz i podobieństwo Boże.
Bóg obdarzając człowieka godnością uczestnictwa w boskiej doskonałości, pragnął, by stał się
uczestnikiem Jego boskiego życia, które obliguje do wzrastania w świętości. Dostrzega w powołaniu do naśladowania Jezusa Chrystusa charakter uniwersalny, dlatego proponuje sposoby jego
realizacji, które mogą być stosowane powszechnie. Stwierdza, że bycie uczniem Chrystusa polega z jednej strony na kontemplacji, miłowaniu, naśladowaniu i upodobnieniu się do Boskiego
Nauczyciela, a z drugiej na przebywaniu, wraz z Nim i tworzeniu z Nim jednej rodziny. Pierwszym krokiem na tej drodze jest dokładne wpatrywanie się w Boskiego Odkupiciela, a następnym – rozważanie tego w sercu. Z patrzenia wypływa medytacja nad poszczególnymi wydarzeniami z życia Syna Bożego i cnotami, które się w nim uwidaczniają. Prowadzi ona do tęsknoty,
aby zakorzenioną w miłości postawę Zbawiciela wcielać we własne życie, zadając sobie nieustannie pytanie, jak On postąpiłby w podobnej sytuacji, w konkretnych okolicznościach, w określonym miejscu i czasie. Taka postawa rozwija miłość do Jezusa i skłania do wnikliwego przyglądania się Jego cnotom81.
W tej pracy człowiek naśladuje Maryję i Józefa, którzy w Nazarecie uczyli się bycia z Chrystusem. Te wskazania nie utraciły niczego ze swej aktualności. Dlatego warto, by również człowiek
naszych czasów wziął na serio to wezwanie roku duszpasterskiego: bądźmy uczniami Chrystusa
i według wskazówek Jana Berthier kształtował swe życie w szkole Boskiego Mistrza.
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W duchowości chrześcijańskiej można wyróżnić wiele wymiarów, które składają się na jej bogactwo. Mówi się powszechnie o rysie duchowości maryjnej, franciszkańskiej, ignacjańskiej, itp.
Dotyczą one tej samej duchowości chrześcijańskiej rozpatrywanej jednak pod określonym kątem. Dla przykładu duchowość maryjna to forma życia duchowego opartego na wzorze Matki
Bożej; duchowość franciszkańska czy ignacjańska, prowadzi do zjednoczenia z Bogiem według
wskazań świętego Franciszka czy Ignacego.
Dzisiaj natomiast, w dobie szczególnej troski o wewnętrzną odnowę rodziny, kiedy człowiek
szuka przykładu i głębi życia chrześcijańskiego, należy współczesnym rodzinom ukazać wzór
postępowania a zarazem skuteczną obronę wśród zagrożeń świata. W tym celu wypada przybliżyć duchowość opartą na obrazie życia Świętej Rodziny z Nazaretu. W Niej, bowiem Wcielone
Słowo Boże przyszło na świat, uświęcając rodzinę ludzką. Relacje w Niej panujące, oparte na
miłości, szacunku i posłuszeństwie woli Bożej, stanowią podstawę szczęścia, jakiego człowiek
może dostąpić na ziemi. Stąd, przede wszystkim, w duchowości świętorodzinnej należałoby
szukać wzoru dla odnowy duchowo–moralnej współczesnych rodzin. Trzeba przy tym, na samym początku, dokonać istotnego, metodologicznego rozróżnienia i podkreślić, że duchowość
Świętej Rodziny to duchowość Jezusa Maryi i Józefa, natomiast duchowość świętorodzinna
obejmuje wszystkich pragnących żyć duchem Świętej Rodziny.
Powszechnie przyjmuje się, że duchowość chrześcijańska to forma życia polegającego na zjednoczeniu z Bogiem przez naśladowanie i upodobnienie się do Chrystusa. Na tej podstawie
można założyć, że duchowość świętorodzinna będzie polegała na dążeniu do zjednoczenia z
Bogiem tak jak to czyniła Święta Rodzina, wpatrując się i uczestnicząc w synostwie Syna Bożego.
Temat to jednak bardzo szeroki, dlatego w tym miejscu uwaga zostanie poświęcona zaprezentowaniu elementów duchowości świątorodzinnej podkreślanych przez Jana Berthier Założyciela
Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny.
Po dokonaniu dogłębnej analizy materiałów zawartych w napisanych przez niego Konstytucjach
i ponad 30 książkach oraz wypowiedziach z tego okresu, można w duchowości świętorodzinnej
wyróżnić dwa elementy. Należą do niej ściśle ze sobą powiązane: kult i naśladowanie Świętej
Rodziny.

I. Kult Świętej Rodziny
Ojciec Jan Berthier, wierny nauczaniu Kościoła, pragnął przyczynić się do moralnej odnowy
rodziny, a poprzez rodzinę i społeczeństwa. W swoich książkach, skierowanych do różnych
stanów, podkreślał możliwość uświęcenia każdego człowieka. Pod koniec XIX wieku, kiedy
powstawały liczne stowarzyszenia Świętej Rodziny i niejako wywierały na papieżach presję określenia kultu Rodziny Nazaretańskiej i odpowiedniego oficjum, nasz autor dostrzegł w Świętej
Rodzinie wzór cnót rodzinnych i społecznych. Pragnął, by rodziny chrześcijańskie starały się w
swoim życiu naśladować przykład Rodziny Nazaretańskiej. Wiedział jednak, że naśladowanie
musi wiązać się ze czcią osób, które pragnie się naśladować. W książce: Le culte et l'imitation de
la Sainte Famille, Ojciec Jan Berthier zawarł kompendium swej wiedzy i pobożności względem
Jezusa Maryi i Józefa. Książka ta, napisana na rok przed jego śmiercią w Grave w 1907 roku,
stanowi niejako jego testament duchowy.
Uważna lektura tego dzieła pozwala wysnuć wniosek, że do kultu Świętej Rodziny zaliczył on:
poświecenie się Jej oraz nabożeństwo do Jezusa Maryi i Józefa.

1. Poświęcenie się Świętej Rodzinie
Podstawowym warunkiem kształtowania duchowości świetorodzinnej jest, zdaniem księdza
Berthier, poświęcenie się Świętej Rodzinie. Polega ono na oddaniu się pod opiekę Świętej Rodzinie i ofiarowaniu Jej wszelkich zasług, jakie człowiek może wysłużyć, współpracując z łaską
Boża. Idea ta dojrzewała w Ojcu Założycielu wraz z rozpowszechnieniem się w świecie kultu
Świętej Rodziny. Dokładna analiza rozwoju kultu Świętej Rodziny wskazuje, że zaczął się on
stopniowo rozwijać od II połowy XVII wieku. Powstające Stowarzyszenia poświęcały siebie i
swoje „domowe kościoły”, Rodzinie z Nazaretu, by w ten sposób wyprosić potrzebne łaski dla
wszystkich rodzin i społeczeństw82. Szczególny rozkwit kultu przypadł na okres pontyfikatu
Leona XIII, który w liście Neminem fugit z 14.06.1892 roku, ogłosił Świętą Rodzinę patronką
i wzorem rodziny chrześcijańskiej. Papież zatwierdził formułę poświęcenia rodzin chrześcijańskich opiece Świętej Rodziny oraz modlitwę do odmawiania przed obrazem Świętej Rodziny.
Zaaprobował regulamin Stowarzyszenia Świętej Rodziny, którego celem było związanie rodzin
chrześcijańskich z Jezusem, Maryją i Józefem oraz oddanie wszystkich rodzin ich opiece. W ten
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sposób Osoby Świętej Rodziny miały bronić i otaczać opieką rodziny, które Jej się poświęciły,
tak jak opiekowały się sobą nawzajem. Zewnętrznym przejawem kultu miał być obraz Świętej
Rodziny, umieszczony na honorowym miejscu w każdym domu, do wspólnego odmawiania
przy nim modlitw i wzywania opieki Świętej Rodziny dla wszystkich członków rodziny83.
Opierając się na wskazaniach papieża ksiądz Berthier zalecał kandydatom na misjonarzy, by
zawsze uciekali się pod obronę Świętej Rodziny. Widział w Niej szkołę formacji przyszłych
misjonarzy. W niej, bowiem wzrastał w mądrości, w latach i w łasce Jezus Chrystus – Wieczny
Kapłan – Misjonarz Ojca84.
Biblijną podstawę kultu Rodziny Nazaretańskiej nasz autor widział w wydarzeniu, w którym
Święta Rodzina w świątyni ofiarowała Jezusa Ojcu przez ręce Maryi (Łk 2, 22n). Według niego
w tym dniu Jezus, pierwszy zakonnik, złożył pierwszą profesję zakonną. Warunkiem rozwoju
świętorodzinnego rysu duchowości chrześcijańskiej według księdza Berthier jest, stawianie sobie wymagań. Życie poświęcone Świętej Rodzinie powoduje konieczność uczynienia ideałów.
Jego zdaniem ideały te powinny dotyczyć wiernego wypełniania rad ewangelicznych: ubóstwa,
czystości i posłuszeństwa. W taki sposób można ofiarować się Ojcu przez ręce Maryi85. Oddania się pod opiekę Świętej Rodzinie wymaga zaufania Jej oraz zapewnienia Jej należnej czci w
nowo założonym Zgromadzeniu, a przez nie na całym świecie86.

83

Zob: Leon XIII. List apostolski. Neminem fugit. W: Litterae in forma Brevis de institutione Consociationis

sacra Familiae unicie et universalis. ASS 25 (1892–93) Romae 1893. s. 8–10; J. Berthier. Kult i naśladowanie Świętej
Rodziny. Tytuł oryginału: Le culte et l'imitation de la Sainte Famille. Grave 1907. Tłum. z francuskiego A. Bocian.
Pelplin–Ciechocinek 2003. s. 57–58 i 61 i 100–101.
84

Por. J. Berthier. Dzieło Świętej Rodziny dla spóźnionych powołań. Tytuł oryginału. L'œuvre de la Sainte Famille

pour vocations apostoliques tardives. Grave 1902. Tłum. Z francuskiego. W. Drzewiecki MSF. Pobiedziska. 1983. s. 42.
85

Por. Wypowiedż Ojca Założyciela z 02.02.1907. W: A. Kuczera. Adnotationes. Grave 1905–1908. s. 5.

86

Por. W. Schenk. Rok liturgiczny. W: Wprowadzenie do liturgii. Poznań–Warszawa–Lublin 1967. s. 440; E.

Miri. La festa della Sacra Familia: da Leone XIII a Benedetto XV. W: La Sacra Famiglia nel Secolo XVIII. Atti del III
Congresso Internazionale sulla Sacra Famiglia. Barcelona/Begues 6–10.09.1996. Barcelona 1997. s. 59–60.

2. Nabożeństwo do Świętej Rodziny
Zdaniem naszego autora do kultu Świętej Rodziny obok poświęcenia się Jej należą także wszystkie obowiązki wobec Jezusa, Maryi i Józefa. Szczególne miejsce przyznaje tajemnicy Wcielenia,
w której upatruje sens kultu Świętej Rodziny. Jego zdaniem kult Świętej Rodziny, łączący nabożeństwa do Jezusa, Maryi i Józefa jest skutecznym środkiem do uświęcania dusz, gdyż oddaje
dusze pod najpotężniejszą opiekę, jakiej można oczekiwać na ziemi i w niebie. Nabożeństwo do
Jezusa jest celem religii katolickiej. On jest Jedynym Zbawicielem człowieka i Pośrednikiem do
Ojca. Maryja jest Pośredniczką do Jezusa, która zarazem uczy miłować Jezusa i do Niego prowadzi. Józef natomiast jest mężem sprawiedliwym, który uczy milczenia i wierności w wypełnianiu codziennych obowiązków87.
Dla Ojca Berthier Święta Rodzina stanowi zatem doskonały wzór do naśladowania zarówno w
życiu zakonnym, jak i świeckim. Podkreśla jednak stanowczo, by pobożność względem Rodziny
Nazaretańskiej nie miała charakteru dewocyjnego, ale stanowiła zwarty system duchowości,
który byłby formą do kształtowania najpierw wspólnoty zakonnej, a potem całych społeczności.
Forma ta wskazywałaby dzieła, jakie w danym czasie należy podjąć i sposób ich wykonania.
System duchowości świętorodzinnej byłby także źródłem istnienia i stanowił o dynamice funkcjonowania wspólnoty Misjonarzy Świętej Rodziny88. W swym nauczaniu wymienia sposoby
ułatwiające odwzorowywanie tego ideału w codzienności.
W swoich wypowiedziach podkreśla: „Uważam, że w kształtowaniu młodych ludzi do życia
zakonnego i apostolskiego nie ma bardziej pomocnego nabożeństwa niż to do Świętej Rodziny.
Wszak w zaciszu rodzą się prawdziwe cnoty, będące podwaliną, na której trzeba budować
wszystkie dzieła gorliwości”89.
Według Jana Berthier najlepszym wyrazem nabożeństwa do Świętej Rodziny są teksty mszalne,
oficjum i modlitwy ku Jej czci. Powstały one jako odpowiedź na duchową potrzebę wiernych,
którzy wielokrotnie prosili Stolicę Apostolską o dowartościowanie kultu Świętej Rodziny. Ostatecznie kult Świętej Rodziny zatwierdzony i usankcjonowany przez Kościół jest zbawienny dla
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każdego wierzącego, wszystkich rodzin i całej społeczności. Do owoców tego kultu dla poszczególnych osób, należy zaliczyć liczne cnoty względem Boga, bliźniego i samego siebie. Dlatego
nasz autor zachęca, by kult ten rozszerzał się wszędzie tam, gdzie żyją chrześcijanie i gdzie trzeba
przeniknąć rodzinę duchem miłości Jezusa, Maryi i Józefa90.
Podobne wymagania, nasz autor, stawiał członkom założonego przez siebie Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Dostrzegał z jednej strony brak oddawania prawdziwego kultu Bogu,
a z drugiej ogrom cierpienia i prześladowań Kościoła. Dlatego jako lekarstwo w przywróceniu
Bogu dusz zagubionych widział rozprzestrzenienie kultu Świętej Rodziny, którą każdy człowiek
będzie mógł poznać, ukochać, czcić i znaleźć w Niej schronienie91. Potwierdzają to słowa skierowane do jego uczniów: „uważam, że w kształtowaniu młodych ludzi do życia zakonnego, nie
ma bardziej pomocnego nabożeństwa niż to do Świętej Rodziny. Wszak w zaciszu rodzą się
prawdziwe cnoty, będące podwaliną, na której trzeba budować wszystkie dzieła gorliwości”92.

II. Naśladowanie Świętej Rodziny
Kult Świętej Rodziny przynosi prawdziwe owoce jedynie wtedy, kiedy prowadzi do naśladowania Jej sposobu życia. Naśladowanie jest najlepszym i najskuteczniejszym wyrazem uczczenia
Świętej Rodziny. W Niej można odnaleźć niezrównany wzór wypełnienia wszystkich obowiązków i praktykowania cnót93.
Dlatego drugim stopniem świętorodznnego rysu duchowości, proponowanej przez naszego autora jest naśladowanie cnót Świętej Rodziny. Ksiądz Berthier wielokrotnie powtarzał, że tylko
w ten sposób można zrealizować swe życiowe powołanie i stać się zakonnikiem według ducha
Świętej Rodziny94. Naśladowanie to nie jest procesem łatwym. Wymaga przede wszystkim częstej kontemplacji życia Świętej Rodziny, odwzorowywania Jej przykładu i szerzenia tego ideału
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w świecie. W ten sposób może pomóc w odnowie duchowej każdej ludzkiej rodziny i w przemianie społeczeństwa.

1. Kontemplacja
Naśladowanie wymaga wcześniej kontemplacji Osób i świętości ich życia. Kontemplacja to
„czynność uważnego rozpatrywania czegoś za pomocą zmysłów lub ducha”95. Dlatego kontemplacja Świętej Rodziny polegać będzie na wpatrywaniu się w przykład Jezusa Maryi i Józefa.
Tylko uważne wpatrywanie pozwoli na dokładne odwzorowywanie ich cnót w życiu człowieka.
Należy, zatem zastanowić się, na czym polegał duch modlitwy Świętej Rodziny i jak powinno
wyglądać Jej kontemplowanie. Jan Berthier wskazuje wpierw jak kontemplowały oblicze Boże
poszczególne osoby Świętej Rodziny. Zauważa, że Jezus nigdy nie był pozbawiony wizji Ojca,
ale jednoczył się z Nim zawsze: na modlitwie, w milczeniu i skupieniu. Podobnie Maryja w
świątyni i w codzienności skierowana była ku wewnętrznemu życiu Trójcy Świętej. Zawsze posłuszna woli Bożej, podobnie jak Jej małżonek święty Józef, który jako mąż milczenia kontemplował tajemnicę Nazaretu. Oboje również wpatrywali się w oblicze Dziecięcia – Syna Bożego
i z Jego relacji z Ojcem czerpali wzór dla siebie. Na tej podstawie nasz autor podkreśla, że ludzie
powinni stać się dziećmi Świętej Rodziny. Mogą to uczynić, przenikając wszystko duchem modlitwy. Każda czynność: praca fizyczna, studia, odpoczynek, w nocy i w dzień, powinna być
przeniknięta modlitwą. Dzieci Świętej Rodziny mają modlić się i medytować ze Świętą Rodziną,
naśladując zarówno Jej życie kontemplacyjne, jak i aktywne. Pomocą w tym będzie odpowiednia
lektura duchowa. Ksiądz Berthier wymienia trzy sposoby kontemplacji Świętej Rodziny: podczas modlitwy, w działaniu oraz w wieczności – w domu Ojca96.
Szczególnym przedmiotem kontemplacji dla Ojca Założyciela było życie ukryte Świętej Rodziny
w Nazarecie. Podkreślał szczególnie tajemnicę wcielenia Syna Bożego oraz nazaretańską codzienność. Jego zdaniem życie odosobnione, poświęcone kontemplacji, stanowi wyśmienite
przygotowanie do podjęcia zadań apostolskich. Tę zasadę praktykował w założonym przez siebie Instytucie. Uważał, iż jego uczniowie przebywając w szkole Nazaretu powinni nabywać
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cnoty, które panowały w świętej Rodzinie. Spośród nich na pierwszym miejscu wymieniał: pobożność, pracę i zjednoczenie serc97.
Mówiąc o pobożności Berthier wymienia praktyki modlitewne, które przyszły misjonarz powinien wypełnić. Należą do nich półgodzinne rozmyślanie, codzienne uczestnictwo we mszy świętej, czytanie duchowne, modlitwy poranne i wieczorne, szczegółowy rachunek sumienia, nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, różaniec i akty strzeliste o każdej porze dnia. Pobożność ta
wzrasta dzięki regularnemu przystępowaniu do sakramentów świętych98.
Z kolei kontemplowanie zwykłych prac, wykonywanych w Świętej Rodzinie, pozwoli przyszłym
misjonarzom łączyć zamiłowanie do pracy z duchem modlitwy. Praca utrzymuje każdego człowieka w duchu prostoty, skromności i pracowitości. Pomaga także w zachowaniu ducha ubóstwa Świętej Rodziny, którego chcemy odtworzyć i przyczynia się do oszczędzania środków
materialnych, jakie Opatrzność zsyła na powołania misyjne99. Na temat pracy Założyciel wypowiadał się stosunkowo często. Mawiał: „To należy do ducha Świętej Rodziny. Praca jest
zresztą zbawienną pokutą, podtrzymuje ducha pokory, prostoty i ubóstwa. Daje okazję do czynienia czegoś dla Zgromadzenia i okazania swej wdzięczności dla niego”100.
Trzecim sposobem kontemplacji życia Świętej Rodziny było zjednoczenie serc. Święta Rodzina
była dla Ojca Berthier doskonałym wzorem każdej wspólnoty zakonnej i każdej rodziny chrześcijańskiej. Stanowiła idealny model zjednoczenia serc, wzajemnej ustępliwości, posłuszeństwa,
wyrzeczenia samego siebie na rzecz innych101. Takie ujęcie podkreśla znaczenie wspólnotowości w świętorodzinnym rysie duchowości chrześcijańskiej. Wewnętrzna jedność we wspólnocie
żyjącej duchem Świętej Rodziny, to dla Jana Berthier podstawa zarówno formacji, jak i apostolstwa102.
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W ten sposób jedność i wspólnota stanowią konieczne warunki realizacji ducha świętorodzinnego103. Życie wspólne oparte na przestrzeganiu rad ewangelicznych jest podstawą życia na
wzór Świętej Rodziny. Przynosi zarówno korzyści materialne w postaci oszczędności, jak i, co
najistotniejsze, dobra duchowe. Wspólna modlitwa, praca i wzajemna pomoc, kształtują w ludziach ducha Rodziny Nazaretańskiej104.
Istotnym elementem rozwoju duchowości świętorodzinnej, przyczyniającym się bezpośrednio
do zachowania jedności, która stanowi fundament życia wspólnotowego, jest według naszego
autora jednomyślność. Tylko wtedy, gdy myśli wszystkich będą podążały w jednym kierunku,
serca będą się czuły szczęśliwe i swobodniejsze. Różnice w poglądach prowadzą do zakłócenia
życia wspólnego, do różnych sprzecznych zachcianek i dążeń. Często stają się także przyczyną
poróżnienia serc. Natomiast „w Świętej Rodzinie powinno być tylko jedno serce i jedna dusza”105. W Świętej Rodzinie powinni mieszkać tylko bracia. Stąd Berthier mocno akcentuje
wagę zgody jako węzła miłości bliźniego. Serca wszystkich członków Zgromadzenia powinny
bić jednym rytmem106. W duchu Świętej Rodziny jest także gościnność i wdzięczność. One w
sposób naturalny stanowią o duchowym bogactwie nazaretańskiego domu107.

2. Odwzorowywanie
Skoro Święta Rodzina jest prawdziwym modelem cnót chrześcijańskich i zakonnych, to najlepszą rzeczą po kontemplacji będzie skopiowanie tego wspaniałego wzoru i ofiarowanie go światu
przez życie całkowicie zgodne z Jej duchem. Berthier akcentował powszechność ducha świętorodzinnego. Uważał, że można nim przepoić każdego człowieka, bez względu na jego status
społeczny, wykształcenie i wiek. Jego zdaniem świętość na wzór Rodziny Nazaretańskiej można
osiągnąć, odwzorowując cnoty praktykowane w Betlejem i w Nazaret w życiu zakonnym, kapłańskim i rodzinnym. Odwzorowywanie ducha świętorodzinego pomoże odtworzyć w sobie
to życie niebieskie i zanieść je całemu światu. Jeśli człowiek wejdzie w ducha Świętej Rodziny
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może dokonać wiele dobra108. Według Berthier Święta Rodzina jest tajemniczą drabiną do
wejścia do nieba. Stanowi kompletny model do naśladowania109.
Jednakże skuteczność przekazywania światu duchowości świętorordzinnej wymaga wpierw osobistej praktyki cnót Jezusa Maryi i Józefa. Święta Rodzina przedstawiana jest w różny sposób,
na modlitwie, przy pracy, w drodze do świątyni. Toteż uczniowie Świętej Rodziny mają czynić
wszystko, by, stać się Jej żywym obrazem w każdym położeniu. Mają szukać ze wszystkich sił
sposobu odkrycia śladów Świętej Rodziny na wszystkich drogach życia. Pomocą będą cnoty,
wśród których Berthier wymienia: miłość wzajemną, modlitwę, skromność, ubóstwo, czystość,
posłuszeństwo. Uważał, że najważniejszą rzeczą do wykonania na tym świecie jest stać się doskonałą kopią Świętej Rodziny. Zachęcał swych uczniów do tego, by nie poddawali się przeciwnościom. Uważał, że wspólnota, próbująca naśladować Świętą Rodzinę, bez czynienia wielkiego
hałasu może spokojnie dojść do wielkich rzeczy. Święta Rodzina pilnuje i ochrania swoje dzieła.
Należy jedynie Jej zaufać i stać się Jej prawdziwymi dziećmi”110.

3. Działanie
Ostatnim etapem procesu naśladowania Świętej Rodziny, po kontemplacji Jej cnót i odwzorowaniu ich w sobie, jest działanie. Zdaniem księdza Berthier, ma ono polegać przede wszystkim
na propagowaniu w świecie ideału Świętej Rodziny poprzez formowanie rodzin, a przez nie
ludzi i społeczeństw w duchu świętorodzinnym.
Nasz autor wsłuchując się w głos Kościoła i uważnie obserwując życie duchowe ludzi swego
okresu, stwierdził, że rodzinę trzeba zreformować, a jedynym sposobem jest ukazanie przykładu
Nazaretańskiej Rodziny, ludziom zepsutego świata. To zadanie niezwykle trudne, ale bardzo
szlachetne i godne wysiłku. Lekarstwem na wszystko jest Święta Rodzina111. Swoje spostrzeżenie skonkretyzował praktycznymi radami dla poszczególnych stanów, które zawarł w swoich
książkach. Nauczał, że szczęście na ziemi można odnaleźć tylko poprzez wierne naśladowanie

108

Por. P. Ferrand. Wypowidzi Ojca Założyciela. Grave 1905–1908. Nr 146 i 338.

109

Por. Wypowiedz Ojca Założyciela z 04.10.1902. W: P. Hellmann. Adnotationes. Retraite 1902. s. 30–31.

110

G. Jansen. Wypowiedź J. Berthier w wigilie uroczystości Świętej Rodziny 28.01.1907. s. 45–46.

111

Por. Tamże. s. 44.

Świętej Rodziny. W niej jest jedyny warunek, pod którym można znaleźć prawdziwe szczęście112. Powtarzał, że zadanie będzie łatwiejsze do wykonania, kiedy człowiek będzie miał
przed oczyma Świętą Rodzinę. Nakazywał swym uczniom i czytelnikom, by jak najwięcej mówili
o Jezusie, Maryi i Józefie, by ukazywali ich wzór i uczynili wszystko, aby Święta Rodzina była
kochana i naśladowana w rodzinach i społeczeństwach. Przestrzegał przed duchem świata, a
jako lekarstwo na wszelkie przeciwności podawał cnoty Świętej Rodziny113.
W założonym przez siebie Zgromadzeniu pilnie pielęgnował ducha świętorodzinngo. Od kandydatów, wstępujących do Instytutu, wymagał zrozumienia zobowiązań, jakie mają wszyscy wobec domu oraz nabycia ducha Świętej Rodziny. Tłumaczył go jako ducha miłości bliźniego,
zaparcia się siebie, pokory, ubóstwa i wyrzeczenia, które trzeba mieć będąc misjonarzem114.
Uważał, że doskonałym sposobem rozwijania w sobie ducha świętorodzinnego jest zachowywanie rad ewangelicznych. Na zakończenie swego Testamentu, zachęcał uczniów, by je zachowywali i starali się pielęgnować cnoty, jakie zawierają śluby ubóstwa czystości i posłuszeństwa.
Cnoty, bowiem usuwają przeszkody na drodze do doskonałej miłości. Zalecał, unikanie nowinkarstwa i troskę o zachowanie tradycji i zwyczajów, a szczególnie reguł, które nadają Zgromadzeniu rysy podobieństwa do Świętej Rodziny. Do tych cech zaliczał: prostotę, szczerość,
skromność, ubóstwo, posłuszeństwo, miłość braterską i ducha modlitwy115. Podkreślał wielokrotnie z wielką ufnością i przekonaniem, że: „Jeśli misjonarze będą dziećmi Świętej Rodziny
niczego im nie zbraknie, a z łaski Bożej Opatrzności będą twórcami dobra. Sam również polecił
się opiece Świętej Rodziny zarówno w życiu, jak i w godzinie śmierci”116.
W swoich konstytucjach Berthier zaznaczył wyraźnie, że Jego wspólnota powinna żyć duchem
szacunku i wzajemnej miłości, które stoją ponad wszystkimi Konstytucjami. Wypełnianie ślubów zakonnych stanowiło dla niego sposób rozniecania w duszach miłości do Boga i bliźniego.
Misjonarze Świętej Rodziny mieli tworzyć jedno serce i jedną duszę, pomagać sobie i umacniać
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duchowo117. Żyjąc tym duchem uświęcą siebie nawzajem, a także przyczynią się do odnowienia
duchowego i moralnego rodziny i społeczeństwa.
Podsumowując wkład Ojca Jana Berthier w rozwoju świętorodzinnego rysu duchowości chrześcijańskiej, wypada zauważyć, że jego podstawę stanowi teza, że Święta Rodzina jest najpewniejszą przewodniczką na drodze do doskonałości. Nabożeństwo do każdej z osób Świętej Rodziny
jest ogromną pomocą w kształtowaniu własnego życia na Jej wzór. Maryja i Józef wskazują
drogę do Jezusa, którego wierne naśladowanie prowadzi do zjednoczenia z Nim w miłości, co
jest ostatecznym celem życia duchowego człowieka118.
Znając życiorys księdza Jana Berthier można zauważyć, że świętorodzinny rys duchowości towarzyszył mu wraz z dojrzewaniem w nim charyzmatu Założyciela. Kiedy powziął decyzję założenia Instytutu, wymiar świętorodzinny, zajął wyjątkowe miejsce w jego życiu duchowym.
Nazwa Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny stanowi tutaj doskonałe wyjaśnienie zarówno misyjnego charakteru zainspirowanego orędziem Matki Bożej z La Salette, jak i sposobu
wypełnienia misji w duchu Świętej Rodziny. W swej ostatniej książce: Kult i naśladowanie Świętej Rodziny z 1907 roku Założyciel odniósł się już bezpośrednio do kultu oddanego całej Świętej
Rodzinie. Wcześniej, bowiem koncentrował się na poszczególnych osobach Nazaretańskiej Rodziny119.
Analizując nauczanie księdza Berthier należy podkreślić praktyczny jego wymiar. Wyraża się on
w za pomocą konkretnych wskazań dla rodzin, które powinny zarówno czcić Rodzinę Nazaretanką, jak i naśladować przykład Jej życia. Do kultu Świętej Rodziny zalicza poświęcenie się Jej
i nabożeństwo do Niej, a także naśladowanie Jej cnót. Do naśladowania prowadzi przez kontemplację Jej życia, odwzorowanie w sobie Jej cnót i przekazanie światu. W ten sposób dokona
się tak potrzebnej współczesnemu światu odnowy duchowo–moralnej rodziny i społeczeństwa.
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Riassunto:
La „santa dimensione familiare” della spiritualità cristiana secondo Jan Berthier il fondatore della
Congregazione i Missionari della Santa Famiglia

Padre Jan Berthier esprime la sua „santa dimensione familiare” della spiritualità cristiana innanzitutto nel suo libro: Il culto e l’imitazione della Santa Famiglia. Il fondatore ha scritto questo
libro come suo testamento spirituale un anno prima della sua morte, cioè nel 1907. Lui ha visto
nella Santa Famiglia il modello della vita cristiana e anche la possibilità di realizzazione, lo scopo,
della Congregazione dei Missionari. Insegnava che l`uomo d`oggi dovrebbe avere grande stima
della Famiglia di Nazareth, e dovrebbe provare ad imitarla nella sua vita quotidiana. L`insegnamento di Jan Berthier ha un valore nella spiritualità cristiana, perchè presenta, in modo molto
pratico, l’ opportunità d`imitare le virtù della Santa Famiglia nelle famiglie d`oggi.

Ks. Adam Sobczyk MSF. Modlitwa jako środek do zbawienia w nauczaniu
Sługi Bożego Jean`a Berthier (1840–1908), Założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny.
Artykuł ukazał się w: Homo orans. Tom VI. Red. J. Misiurek., J. Popławski. K. Burski.
Lublin 2005 s. 197–225.

Według księdza Jana Berthier człowiek został powołany do szczęścia, które może osiągnąć jedynie poprzez zjednoczenie z Bogiem. Droga do zjednoczenia prowadzi jego zdaniem poprzez
umacnianie relacji ze Stwórcą. Człowiek zbliża się do Boga, nabywając i praktykując cnoty na
wzór Świętej Rodziny, aż do całkowitego zjednoczenia z Nim w miłości. Najlepszym zaś sposobem kontaktowania się z Bogiem jest modlitwa, która obok sakramentów należy do źródeł
łaski, prowadzących duszę ludzką do zbawienia120.
Z tego powodu ten wybitny duszpasterz, wychowawca i przewodnik duchowy, poświęca zagadnieniu modlitwy sporo miejsca w swoich książkach, rekolekcjach i wykładach dla seminarzystów. Warto przyjrzeć się jego nauczaniu, które zbiera naukę Kościoła od początku Jego istnienia, aż do przełomu XIX i XX wieku i przedstawia ją ludziom wszystkich stanów, w sposób
bardzo praktyczny i przejrzysty, przyczyniając się do rozwoju modlitwy w życiu chrześcijanina,
na wszystkich etapach rozwoju duchowego.

I. Modlitwa i jej formy
Na wstępie swoich rozważań na temat modlitwy ksiądz Berthier próbuje przybliżyć czytelnikowi
ujęcie modlitwy i podać jej podstawowe formy. Nie jest to sprawą łatwą zważywszy na osobisty
charakter modlitwy w życiu człowieka, ale jest potrzebne zważywszy na adresatów dzieł Berthier, którymi są ludzie wszystkich stanów i stopni społecznych, często nie mający innych możliwości poznania czym jest modlitwa i jak ją praktykować w codzienności.
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Por. J. Berthier. Książka dla wszystkich. Tytuł oryginału: Le livre de tous. 1888. Tłum. z francuskiego

M. Łoś. Górka Klasztorna 1926. s. 316–317.

1. Definicja modlitwy
Rozważania dotyczące modlitwy rozpoczyna podając jej definicję. Według J. Berthier modlitwa
wraz z sakramentami stanowi dwa skrzydła, które umożliwiają duszy ludzkiej „lot do nieba” i
pomagają „wznieść” się nad pokusy i niebezpieczeństwa czyhające na ziemi121. W swym wykładzie korzysta on z definicji Jana Damasceńskiego, według którego „modlitwa jest wzniesieniem duszy do Boga”122. Modlić się, to zdaniem Berthier wznosić swoje uczucia ku Bogu i
jednoczyć się z Nim. Takie wznoszenie przyczynia się jednocześnie do duchowego rozwoju
człowieka, gdyż Bóg jest źródłem wszelkiego dobra w stworzeniach. Im więcej człowiek zbliża
się do Boga poprzez modlitwę, aż do całkowitego z Nim zjednoczenia, tym bardziej otrzymuje
udział w Jego nieskończonej doskonałości123. Tylko stając w obecności Boga człowiek może
zrealizować swoje powołanie do szczęścia. Natomiast środkiem prowadzącym do szczęścia najwyższego jest modlitwa124. Na tej podstawie ksiądz Berthier wyprowadza definicję modlitwy
powtarzając za świętym Augustynem, że: „modlitwa sprawiedliwego jest kluczem do nieba”125.

2. Formy modlitwy
Ksiądz Berthier podkreśla, że modlitwa obejmuje wszystkie najważniejsze obowiązki człowieka
względem Boga. Zauważa, że Bóg ma przede wszystkim prawo do odbierania chwały od istot
przez siebie stworzonych. Ponadto Jemu należy się wdzięczność za miłość do stworzeń i wszelkie wyświadczone im dobra. W modlitwie przejawia się także zależność wobec Boga, gdy człowiek prosi o potrzebne łaski. Sam Jezus łączył z uwielbieniem Ojca i dziękczynieniem, także
modlitwę błagalną. Modlił się o wsławienie Jego imienia, o uwielbieni ciała, zaś przede wszystkim modlił się za ludzi126. Na tej podstawie Berthier wymienia i omawia trzy formy modlitwy.
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Por. Tamże. s. 317.

122

Por. Jan Damasceński. De fide orthodoxa 3,24. W: PG 94, 1089 D; KKK 2559.
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Por. J. Berthier. La clé du ciel. Paris 1904. s. 16.

124

Por. J. Berthier. Le sacerdoce, son excellence, ses obligations, ses droits, ses privilèges. Paris 1894. s.

378–379.
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Por. J. Berthier. Św. Augustyn. Opp. V append. Serm. 47 (olim De tempore 226), col. 90. Cyt za J. Berthier La clé

du ciel. s.V.
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Por. J. Berthier. Kult i naśladowanie Świętej Rodziny. Tytuł oryginału Le culte et l'imitation de la Sainte

Famille. 1907. Tłum. A. Bocian. Ciechocinek 2003. s. 145.

2.1. Modlitwa pochwalna
Rozważając temat modlitwy pochwalnej Berthier stwierdza, że zainteresowanie i chwała ze
strony człowieka, należy się tylko Temu, co dobre. Najwyższym dobrem jest Bóg, gdyż jako
jedynie konieczna Istota zawiera byt sam w sobie i daje go wszelkiemu stworzeniu. Stąd tylko
On ma prawo do szacunku i chwały ze strony istot stworzonych127.
Inną podstawą chwały Bożej są Jego przymioty. Na pierwszym miejscu wymienia Bożą wszechmoc „Wielki jest Pan i godzien wszelkiej chwały”. Dalej podkreśla wszechwiedzę Boga. Przypomina, że Stwórca wszystko wie i nic przed Nim się nie skryje. Akcentuje także wierność Boga
obietnicom, jakie złożył i Jego troskliwość o wszelkie stworzenia. W sposób szczególny w wielu
swoich książkach Berthier podkreśla także Boże miłosierdzie. Dokonuje gradacji oddawania
chwały Bogu. Zauważa, że aniołowie oddają ją Bogu w niebie. Do nich dołączają wszyscy zbawieni. „Kościół woła wraz z nimi święty, święty, święty”. Stworzenia nieobdarzone rozumem
tylko człowiekowi ukazują chwałę i potęgę Stwórcy, ponieważ tylko człowiek potrafi je dostrzec
i zrozumieć. Dlatego jedynie istota ludzka jest na ziemi zdolna do pełnienia funkcji pośrednika
i kapłana wszelkiego stworzenia i do chwalenia i błogosławienia Boga swego Stwórcy. Berthier
wzywa do oddawania Bogu chwały poprzez modlitwę. Jako wzór takiej modlitwy podaje zarówno „Ojcze nasz”, jak i „Magnificat”128. Modlitwa jest aktem uwielbienia Boga, gdyż w niej
człowiek oddaje cześć Stwórcy, podporządkowuje się Mu i uznaje za sprawcę wszelkiego dobra129. Berthier zauważa, że można wielbić Boga w każdym miejscu i przy każdej wykonywanej
czynności. Zaleca, by uczyć dzieci od najmłodszych lat oddawania chwały Bogu. Rozwija ten
wątek w wielu miejscach, podkreślając, że: „szczęśliwe te rodziny i kraje, w których panują podobne zwyczaje”130.

127

Por. J. Berthier. La clé du ciel. s. X–XI.
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Berthier omawia modlitwę „Ojcze nasz” w innym miejscu. Tutaj zachęca do nieustannego uwielbiania

Boga poprzez duchowe uzdolnienia i zmysły cielesne. Por. J. Berthier. La clé. s. XI–XII.
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Por. Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna II–II. 83 a 3.
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Por. J. Berthier. La clé du ciel. s. XIX

2.2. Modlitwa dziękczynna
Powołując się na słowa świętego Pawła, Berthier podaje dwa powody, dla których należy się
Bogu wdzięczność. Po pierwsze Bóg jest Stwórcą wszystkiego: „wszelki dar, wszelkie dobro,
zarówno w porządku natury, a przede wszystkim w porządku łaski, pochodzi z góry, zstępuje
ku nam od Ojca światłości”. Po drugie Bóg posłał swego Syna, który odkupił świat. Dzięki
Niemu ludzie stali się na nowo dziedzicami Bożymi a współdziedzicami Chrystusa. Powołaniem
człowieka jest posiadanie w niebie samego Boga, jako Najwyższego Dobra. Duch ludzki jest
powołany do oglądania Boga twarzą w twarz, a ludzkie serce jest przeznaczone do miłowania
Boga i zażywania szczęścia w miłosnym z Nim zjednoczeniu131.
Berthier zauważa, że Bóg nie tylko wyznaczył człowiekowi tak wspaniały cel, ale nieustannie
wspomaga go na drodze jego realizacji. Boża łaska nieustanne oświeca ludzkiego ducha i umacnia serce. Łaska ta może zostać pomnożona poprzez uczestnictwo w świętych sakramentach, z
których ona jak ze źródła wypływa. Nasz autor podkreśla szczególnie sakrament pokuty i Eucharystii. Towarzyszą one człowiekowi przez całe jego życie, dlatego niewdzięcznością jest zapominanie o Ojcu, który ich udziela. Za te dary człowiek winien nieustannie Bogu dziękować.
Wdzięczność w radościach i smutkach w zdrowiu i chorobie, przyjmując wszystkie udręki doczesnego życia, jest zdaniem Berthier, najbezpieczniejszą i najświętszą drogą człowieka do
nieba132. W taki bowiem sposób człowiek najlepiej naśladuje Chrystusa, który z miłości do
ludzi dźwigał krzyż i poniósł śmierć męczeńską (por. Ef 5,20; 1 Tes 5,18). Skoro więc chrześcijanin zobowiązany jest do okazywania Bogu wdzięczności, to powinien tego dokonać przez
modlitwę. Bóg pragnie modlitwy dziękczynnej człowieka. Na jej podstawie uczy człowieka pokory i jednocześnie obdarza go nowymi łaskami. Modlitwa dziękczynna jest bowiem podstawą
do otrzymywania nowych dobrodziejstw i umacniania wzajemnej więzi między Stwórcą a stworzeniem (por. 1 Tym 2,1)133.
Z tego powodu Berthier zaleca, by na początku każdej modlitwy złożyć Bogu uwielbienie i
dziękczynienie. Takie szczere wspominanie dobrodziejstw wyświadczonych człowiekowi przez
Boga skłoni serce człowieka do całkowitego ofiarowania się Bogu. Zaznacza jednak, ze modlitwa dziękczynna musi być połączoną z czynem, w którym człowiek wykorzystuje wszystko, kim
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Por. Tamże s. XX
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Tamże. s. XV–XVII.
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Por. Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna. II–II. 83 a 17.

jest i czym został obdarzony, całe życie i siły dla chwały Bożej i jego uwielbienia poprzez szczerą
służbę przepełnioną duchem wdzięczności134.

2.3. Modlitwa błagalna
Ksiądz Berthier, rozważając temat modlitwy błagalnej, skupia swoją uwagę na trzech zasadniczych kwestiach. W pierwszej podkreśla brak ducha modlitwy wśród ludzi jemu współczesnych,
w drugiej, stara się przekonać czytelnika o potrzebie i skuteczności modlitwy błagalnej, w trzeciej natomiast podpowiada, jak człowiek powinien się modlić, by jego modlitwa została wysłuchana135. Chcąc ukazać skuteczność modlitwy błagalnej, Berthier cytuje słowa samego Chrystusa: „Proście a będzie wam dane; szukajcie a znajdziecie; kołaczcie a otworzą wam. Albowiem
każdy, kto prosi otrzymuje; kto szuka znajduje, a kołaczącemu otworzą” (Mt 7, 7–8). Dzięki
modlitwie człowiek otrzymuje stałą pomoc na drodze rozwoju duchowego136.
Mówiąc o modlitwie błagalnej przypomina, że prośba skierowana do Boga powinna dotyczyć
rzeczy przyzwoitej i godziwej. Zaznacza, że by otrzymać należy być dobrze usposobionym. Podaje, że im człowiek będzie doskonalszy, tym szybciej zostanie wysłuchany. Apeluje o modlitwę
za grzeszników, gdyż im ona jest najbardziej potrzebna. Podkreśla jednak, że kiedy modlitwa
błagalna będzie odmawiana bezmyślnie lub bez należytej pokory nie zostanie wysłuchana. Podobnie mizerne skutki przyniesie modlitwa, której brak ufności względem Boga i brak wytrwałości. Berthier zauważa, że Bóg czasami dla dobra człowieka „ociąga się” z wysłuchaniem zanoszonej prośby, co jednak nie powinno spowodować zaprzestania praktyki modlitwy137.

II. Czynniki skłaniające do modlitwy
Ksiądz Jean Berthier wiele miejsca w swoim nauczaniu poświęca na ukazanie potrzeby modlitwy
w życiu człowieka. Jako wytrawny duszpasterz chcąc zachęcić ludzi do życia modlitwy, rozpo-
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Por. J. Berthier. La clé du ciel. s. XVIII.
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Por. J. Berthier. La clé du ciel. s. 27–42
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Por. J. Berthier. Książka dla wszystkich. s. 320–321. Szerzej to zagadnienie zostanie opracowane w punk-

cie dotyczącym przymiotów modlitwy.

czyna swój wykład od ukazania, że modlitwa jest łatwiejsza od innych obowiązków życia chrześcijańskiego, że przynosi pociechę i jest niezwykle skuteczna. Następnie przedstawia ją jako
chlubę człowieka, który dzięki modlitwie może kontaktować się z Bogiem. Wreszcie wskazuje
na pożyteczność modlitwy w życiu ludzkim i uzasadnia konieczność modlitwy. Z tego powodu
to zagadnienie można przedstawić w punktach obejmujących zachętę do modlitwy i uzasadnienie jej konieczności.
W swym wykładzie opiera się głównie na nauce świętego Tomasza z Akwinu, dotyczącym modlitwy i łaski. Na jej podstawie stwierdza, że już sama myśl i chęć modlenia jest pierwszą łaską
Boga. Kiedy człowiek się modli, wówczas jest wspomagany przez łaskę Boża, a kiedy modlitwa
jest godziwa pokorna i pobożna, przynosi szczególną pomoc Bożą. Dzięki niej można się oprzeć
pokusom złego ducha i wzrastać w cnotach. Ponadto, co warte odnotowania łaska modlitwy
stale człowiekowi towarzyszy i zależna jest jedynie od chęci człowieka do skorzystania z niej w
dialogu ze Stwórcą138.
Modlitwa zdaniem Berthier jest najłatwiejszym z wszystkich czynów ludzkich koniecznych do
zbawienia. Wiedząc, że Bóg chce zbawić każdego człowieka, należy modlić się szczególnie, kiedy
nie jest się zdolnym wypełnić wszystkiego, czego Bóg oczekuje. Nie można się usprawiedliwiać
i wymawiać od modlitwy. Należy odczuwając swoją słabość, bezradność i biedę, z wielkim zaufaniem Bożemu miłosierdziu wołać do Niego, tak, jak chory wzywa lekarza. Bóg jako dobry
Ojciec udzieli bez wątpienia człowiekowi wszystkiego, co jest dla niego potrzebne do zbawienia139. Modlitwa zdaniem Berthier przynosi także pociechę. Zauważa, że trudno to wyjaśnić
człowiekowi, który się nie modli. Jednakże stwierdza, że sam Bóg, rozum ludzki oraz świadectwa
i doświadczenie świętych zapewniają o tym, że modlitwa daje radość, która wystarcza do przekonania o tym wszystkich ludzi dobrej woli140.
Modlitwa, będąca sposobem kontaktu człowieka ze swoim Stwórcą jest wielką chlubą osoby
ludzkiej. Berthier rozpoczyna rozważanie tego zagadnienia od przypomnienia godności człowiek, który jako istota stworzona, obdarzona została rozumem i wezwana do relacji z Bogiem.
Modlitwa jest zatem aktem rozumu i jest właściwością stworzeń obdarzonych rozumem141.
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Por. Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna. II–II. 83. a 15; I–II. 109. a. 2–8.
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Por. J. Berthier. La clé. s. 7–8.
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Por. Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna. II–II. 83. a 10

Modlitwa nie jest jednak tylko chlubą człowieka. Według Berthier nic nie jest tak pożyteczne
dla człowieka jak modlitwa. Jej użyteczność wypływa według naszego autora z tego, że modlitwa
jest zasługująca, jest zadośćuczynieniem Bogu za ludzkie grzechy i wreszcie jest skuteczna, bo
wyprasza człowiekowi to, o co prosi. Dzieje się tak dlatego, ponieważ Bóg, tym którzy Go o
cos proszą, uważa, że zwracając się do Niego z szacunkiem i ufnością, cześć Mu oddają. Dlatego
wynagradza ich tak, jak gdyby Mu jakaś przysługę wyświadczyli142.
Berthier korzystając z nauki Tomasza z Akwinu i Suareza podkreśla jednak, że by modlitwa
miała moc zasługującą trzeba, by modlący się był w stanie łaski uświęcającej, bez której zasługa
jest niemożliwa, gdyż człowiek nie może znaleźć usprawiedliwienia w oczach Bożych143.
Modlitwa jest również zadośćuczynieniem za grzechy. Wyjaśniając to znaczenie modlitwy Berthier opiera się głównie na nauczaniu Soboru Trydenckiego (1545–1563). Stwierdza, że Jezus
Chrystus poprzez śmierć na krzyżu wynagrodził za ludzkie winy i zadośćuczynił Ojcu za grzechy
człowieka144. Podkreśla jednak, że ta zadość czyniąca ofiara Chrystusa nie zwalnia człowieka
od składania zadośćuczynienia Bożej sprawiedliwości, chociaż swoją wartość posiada dzięki zasługom Jezusa. Zadośćuczynienie, które człowiek spłaca za grzechy, nie jest do tego stopnia
"jego", by nie było dokonane dzięki Jezusowi Chrystusowi. Według słów świętego Pawła
"wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia" (Flp 4, 13). Zatem cała ludzka "chluba" jest w
Chrystusie, w którym czyni zadośćuczynienie, mające moc z Niego, przez Niego ofiarowane
Ojcu i dzięki Niemu przyjęte przez Ojca145Sobór Trydencki: DS 1691..
Berthier podaje uzasadnienie potrzeby modlitwy w życiu człowieka w bardzo prosty sposób.
Widzi je w tym, że Bóg nakazał człowiekowi by się modlił, a także w tym, że modlitwa jest dla
zbawienia ludzkiego absolutnie konieczna. Na wstępie wyjaśnia znaczenie słowa konieczna. Ujmuje je w dwóch kwestiach. Po pierwsze modlitwa jest konieczna, gdyż jest nakazana, a niewypełnienie tego nakazu pociąga za sobą grzech. Ten przypadek nazywa koniecznością modlitwy.
Drugi przedstawia modlitwę jako środek do osiągnięcia celu ostatecznego, poprzez unikanie zła
i nabywanie cnót. Ten sposób nazywa koniecznością środka. Stwierdza, że modlitwa jest najpotrzebniejszym człowiekowi aktem religijnym, w której świadom swej niewystarczalności, zwraca
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się on do swego Stwórcy, prosząc dla siebie lub dla bliźnich o potrzebne łaski względem duszy
i ciała146.
Uważa modlitwę za obowiązek. Podaje, że kiedy Bóg coś nakazuje, wówczas należy się temu
podporządkować. Powołuje się na słowa samego Chrystusa, który powiedział do swoich
uczniów, że: „zawsze powinni się modlić i nie ustawać” (Łk 18,1). Berthier zauważa, że obowiązek ten nie powstał z chwilą napisania Ewangelii. Podkreśla, że obowiązek modlitwy wpisany
jest w naturę człowieka. Stanowi o jego duchowości, która jest wyrazem relacji stworzenia wobec Boga pojmowanego jako Osoba. Bóg będąc Ojcem nakazuje człowiekowi tylko to, co naprawdę konieczne i pożyteczne na drodze zbawienia. Bóg z troski o człowieka nakazuje mu
modlitwę. Sam Bóg modlitwy ludzkiej nie potrzebuje. Ona jest potrzebna samemu człowiekowi.
Poprzez ten nakaz Bóg wprowadza osobę ludzką w mistagogię modlitwy. Wychowując do modlitwy pragnie zapewnić człowiekowi godne życie i nauczyć go postępowania w miłości i szacunku wobec Boga i bliźniego147.
Najlepszą modlitwą jest msza święta. Pobożnym zwyczajem powinna być modlitwa poranna i wieczorna. Rano człowiek powinien ofiarować Bogu wszystkie czynności, by stały się
zasługujące i prosić o potrzebne łaski. Natomiast wieczorem po rachunku sumienia przeprosić
Boga za popełnione grzechy i podziękować za łaski i prosić o błogosławieństwo. Berthier zaleca
by modlitwy te były odmawiane wspólnie w rodzinie. Dzięki temu stają się one jeszcze bardziej
owocne. Modlitwa wspólna w rodzinie nie tylko zapobiega zapomnieniu, jakie może się przydarzyć poszczególnym osobom, ale także jest odpowiedzią na zaproszenie Jezusa „Bo gdzie są
dwaj albo trzej zebrani w imię moje tam jestem pośród nich” (Mt 18,20). Ponadto przyczynia
się do wzrostu szacunku rodziców w oczach dzieci, jednoczy członków rodziny w prośbie o
dobra dla niej samej. Jest także okazją do wspólnego podziękowania za wszelkie łaski wyświadczone rodzinie przez Boga. Przypomina rodzicom chrześcijańskim, że zwyczaj wspólnego pacierza wyda obfite owoce i zachęca do wprowadzenia go tam, gdzie jeszcze nie stał się codzienną
praktyką148.
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Dowodem na to, że modlitwa jest ważnym środkiem do zbawienia, Berthier ukazuje Osoby
Świętej Rodziny modlące się o zbawienie świata. Brak modlitwy czyni człowieka bezsilnym wobec pokus szatańskich. Łaska, którą człowiek otrzymuje na modlitwie jest niezbędna do uniknięcia zła i pełnienia dobra. Ona pozwala pokonać złe przyzwyczajenia i rozwijać cnoty na wzór
Świętej Rodziny. Pomaga także człowiekowi do wytrwania w dobrym aż do śmierci. Modlitwa
więc zdaniem Berthier to sprawa życia i śmierci. Rezygnacja z niej oznacza rezygnacje z życia
wiecznego w niebie. Modlitwa jest kluczem, którym można otworzyć niebo. Troszcząc się o
zbawienie dusz Berthier zachęca wszystkich ludzi do zrozumienia potrzeby modlitwy i do jej
nieustannej praktyki. Pragnie, by korzystali z niej ludzie wszystkich stanów, rodzin, wspólnot
zakonnych. Podkreśla, że szczęśliwe te rodziny i te wspólnoty zakonne, w których panuje duch
modlitwy149.

III. Praktyka modlitwy
Po ukazaniu, czym jest modlitwa i uzasadnieniu jej potrzeby w życiu człowieka Berthier, przechodzi do zasadniczej części swego nauczania, a mianowicie do ukazania praktyki modlitwy.
Wszystkie dotychczasowe wywodu miały przekonać czytelników o pożytku i absolutnej konieczności modlitwy. Niniejsze wiadomości dotyczyć będą tego co najważniejsze w życiu ludzkim, czyli praktyki modlitwy.

1. Okoliczności osoby
Rozpoczynając wykład odnośnie praktyki modlitwy, Berthier stawia pytania:, kto może i musi
się modlić?, do kogo należy się modlić? oraz za kogo należy się modlić? Odpowiadając dalej na
pytanie, kto powinien się modlić zauważa, że powinni to czynić zarówno sprawiedliwi jak i
grzesznicy. Jego zdaniem nie możliwe jest bez łaski Bożej zwalczyć wszystkie pokusy i wytrwać
w przyjaźni z Bogiem. Zauważa, że w czasie modlitwy czyste sumienie człowieka sprawiedliwego przysparza mu ufności i pewności wysłuchania. Człowiek taki otrzymuje od Boga to, o co
z wiarą prosi, stad ważne by nieustannie wypełniać Bożą wolę, a wtedy wszystkie ludzkie modlitwy zostaną wysłuchane150.
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Jeśli człowiek sprawiedliwy musi się modlić, by wytrwać w przyjaźni z Bogiem i rozwijać
cnoty na wzór Jezusa, Maryi i Józefa, to tym bardziej grzesznik zobligowany jest do modlitwy,
by zerwać z grzechem i nabywać cnoty. Jeśli pragnie, by jego modlitwa była zasługująca, to musi
to uczynić w stanie łaski uświęcającej, po odbytej spowiedzi lub poprzez wzbudzenie żalu doskonałego, który wypływa z miłości. Berthier zachęca grzeszników do modlitwy i zaufania Bożemu miłosierdziu. Podkreśla, że wspólnota Kościoła modli się za nich, dlatego nie powinni
tracić nadziei, ale współpracować z Bożą łaską i uwolnić się z niewoli grzechu. Tylko modlitwa
może pomóc grzesznikowi powrócić do przyjaźni z Bogiem i wytrwać w łasce Bożej zasługując
na życie wieczne w niebie151.
Odpowiadając na pytanie, do kogo należy się modlić Berthier zauważa, że modlitwa powinna być skierowana do Tego, który potrafi spełnić jej cel, albo pomoże w otrzymaniu dobra,
którego się pragnie. Z tego względu człowiek powinien modlić się do Boga, u którego modlitwy
mogą osiągnąć swój skutek. Berthier podkreśla, że istnieją modlitwy, które można kierować jedynie do Boga. Należą do nich te, które traktują Boga jako źródło wszelkiego dobra, jakiego od
niego się oczekuje, ponieważ Bóg nie jest od nikogo zależny w udzielaniu łask. Jednakże często
modlitwa człowiek jest niedoskonała. Dlatego zwraca się on o wstawiennictwo u innych, którzy
potrafią uprosić u Boga potrzebne łaski. To stanowi główny powód zwracania się o pomoc do
świętych, a zwłaszcza do matki Bożej, prosząc by połączyli swoje modlitwy z ludzkimi. Berthier
podkreśla, że wzywanie wstawiennictwa świętych ma na celu uzyskanie u nich wsparcia dla modlitw człowieka. Prośba skierowana do świętych nie jest obrazą Boga, wręcz przeciwnie stanowi
oddanie Mu czci, poprzez uznanie Jego Majestatu i danie świadectwa pokory stworzenia względem Stwórcy. Modlitwa do świętych nie jest zatem aktem takiej czci jaką oddajemy Bogu, ale
takiej jak należy się tym, którzy są przyjaciółmi Boga i dziedzicami Jego chwały152.
Należy przy tym pamiętać, że jedynym Pośrednikiem do Ojca jest Jezus Chrystus. On przez
swoją śmierć na krzyżu pojednał ludzi z Bogiem, dokonując dla Niego pełnego zadośćuczynienia Z tego względu Berthier zachęca człowieka do zjednoczenia modlitw z modlitwami Jezusa
(por. J 14, 13). Boski Odkupiciel poprzez misterium paschalne wysłużył człowiekowi tę łaskę
otrzymania wszystkiego, o co poprosi w imieniu Jezusa. Należy złożyć ufność w zasługach
Chrystusa, tak jak to czyni wspólnota Jego Kościoła, która kończy swoje modlitwy wezwaniem:
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„Przez Chrystusa Pana naszego”. Prosić w imieniu Chrystusa to prosić o to, czego On pragnie
dla ludzi. Będzie to na pewno prawidłowa, święta i skuteczna modlitwa153.
Pośrednictwo Jezusa nie ulega jednak żadnemu osłabieniu wskutek wstawiennictwa świętych.
Przeciwnie zostaje ukazane w pełniejszym świetle. Wskazuje na potęgę Boga, który pozwala
stworzeniom działać i pozwala, by potęga wstawiennictwa świętych przyczyniała się do chwały
Chrystusa, od którego tę moc otrzymali. Dlatego dobrą i zbawienną rzeczą jest szukanie pomocy
u świętych w modlitwach, które przyczyniają się do tego, że przez pośrednictwo Jezusa człowiek
otrzymuje Boże dobrodziejstwa. Świeci przebywając w niebie pomagają ludziom na ziemi na
drodze do zbawienia. Im doskonalszą odznaczają się miłością, tym więcej modlą się za pielgrzymujących. Im bliżsi są Bogu, tym ich modlitwy są bardziej skuteczne154.
Najbliżej Boga jest Matka Syna Bożego – Maryja. Dlatego Berthier mocno zachęca do wzywania
wstawiennictwa Najświętszej Dziewicy Maryi. Opierając się na opinii wielu teologów twierdzi,
ze Bóg chętnie widzi jak ludzie używają wstawiennictwa Maryi i uciekają się pod Jej Matczyny
płaszcz. Kościół nazywa Ją „Bramą niebieska, Ucieczką grzesznych, Pocieszycielką strapionych,
Uzdrowieniem chorych”. Także święci zapewniają o skuteczności wstawiennictwa Maryi155.
Rozpatrując kwestię, za kogo trzeba się modlić nasz autor odpowiada, że za siebie samego, za
żyjących i zmarłych. Modlitwa za siebie samego wynika z konieczności, by wyzwolić się z grzechu, wytrwać w łasce i rozwijać cnoty. Modlitwa za innych jest skutkiem miłości bliźniego. Berthier podaje także przyczyny, dla których modlitwa może nie zostać wysłuchana. Może to być
zarówno z winy modlącego, gdy modlitwa nie spełnia wymaganych warunków, bądź z winy tych,
z których się modlono, gdy przez złość i niedbalstwo czynią się niegodni otrzymania łaski. Zaleca współpracę z łaską i przypomina, że ci, którzy modlą się za innych, nawet, jeśli nie zostaną
wysłuchani, to jednak zachowują zasługę za modlitwę i miłość bliźniego, a i dla nich samych ta
modlitwa jest zawsze konieczna156.
Modlitwa za zmarłych dotyczy dusz przebywających w czyśćcu i służy skróceniu ich męki. Stanowi ona kontynuację miłości do żyjących. Zauważa, że wśród nich są dusze szczególnie bliskie
człowiekowi, którym winien wdzięczność, zadośćuczynienie i pomoc. Dlatego zaleca pomoc i
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wsparcie braciom i siostrom oczekującym pomocy od żyjących. Stwierdza, że najskuteczniejszym sposobem wspomagania dusz czyśćcowych jest zamawianie w ich intencji mszy świętych
lub przynajmniej uczestniczenie we mszy w ich intencji. Nazywa to aktem pobożności względem
dusz, które dzięki Najświętszej Ofierze zostaną wybawione z czyśćca. Ponadto zaleca inne
środki niesienia pomocy duszom przebywającym w czyśćcu, zaliczając do nich odprawienie
drogi krzyżowej, odmawianie Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i chwała Ojcu oraz ofiarowanie za
nie odpustów157.

2. Przedmiot modlitwy
Po omówieniu okoliczności osoby, czyli rozważeniu, kto, do kogo i za kogo powinien się modlić, Berthier przechodzi do rozważania przedmiotu modlitwy. Zadaje sobie pytanie, o co trzeba
Pana Boga prosić w czasie modlitwy? Szukając odpowiedzi rozważa modlitwę „Ojcze nasz”,
którą nauczył Apostołów Jezus Chrystus i która jest wzorem każdej modlitwy oraz „Pozdrowienie anielskie”, będące jedną z najczęściej praktykowanych modlitw. Na ich podstawie wymienia dobra duchowe i doczesne, które powinny być przedmiotem modlitwy człowieka.
„Modlitwa Pańska” jest odpowiedzią na prośbę uczniów, skierowaną do Chrystusa, aby nauczył
ich modlić się (por. Łk 11,1n). Według Berthier już pierwsze słowa tej modlitwy powinny napełnić człowieka miłością, gdyż może on Boga nazywać ojcem. Słowa te przypominają o ludzkiej godności dziecka Bożego i każą zwracać się do Ojca z dziecięcą ufnością. Bóg, miłując
swego Syna rozciąga te miłość na każdego człowieka. Potwierdzają to słowa modlitwy samego
Jezusa: „objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś,
w nich była i Ja w nich” (J 17, 26). Na tej podstawie nasz autor zachęca do umiłowania Ojca i
zawierzenia Mu całego życia158.
Modlitwa „Ojcze nasz” jest zdaniem Tomasza z Akwinu najdoskonalszą modlitwą, gdyż zawiera
właściwy przedmiot modlitwy. Dobrze ją odmawiając człowiek nie tylko odpowiednio formułuje przedmiot modlitwy, ale także przedstawia Bogu prośby w należytej kolejności. Modlitwa
Pańska nie tylko uczy prosić, ale oświeca serce człowieka159.
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W Modlitwie Pańskiej człowiek zwraca się do Ojca Wszechmogącego bez obawy i z wielką
ufnością. Jednakże z powodu dysproporcji pomiędzy Boską wielkością ludzką nędzą potrzebuje
osoby, która wstawiałaby się do Niego za ludźmi, będąc Pośredniczką u Jezusa Chrystusa Syna
Bożego. Tą osobą jest Matka Syna Bożego – Maryja, do której człowiek powinien się zwrócić i
pod Jej opiekę udać160.
Modlitwa „Zdrowaś Maryjo”, zawiera według Berthier, oprócz pochwały przekazanej Maryi
przez Ducha Świętego, także treść modlitwy, którą człowiek powinien odmawiać, chcąc zapewnić sobie opiekę Matki Syna Bożego i Jej wstawiennictwo w czasie ziemskiego życia i w godzinie
śmierci161. Modlitwa ta składa się z dwóch części. W pierwszej człowiek oddaje część i wychwala Maryję, w drugiej wzywa Jej wstawiennictwa i macierzyńskiej opieki.

3. Miejsce i czas modlitwy
Nasz autor stwierdza, że miejsce modlitwy uzależnione jest od tego, czy chodzi o modlitwę
osobistą czy wspólnotową. Zauważa, powołując się na liczne przykłady z Pisma Świętego, że
modlitwę osobistą można odmawiać w każdym miejscu (por. Jon 2, 2–11; Dn 9, 4n; 1 Tm 2,1–
2). Podaje, że cała ziemia jest świątynią Pana, toteż każde miejsce jest dobre, by oddawać Bogu
chwałę i wołać o pomoc. Szczególnym sanktuarium, przepełnionym modlitwą był dom Rodziny
Nazaretańskiej162.
Jednakże, jeśli chodzi o modlitwę regularną, zaleca, by przeprowadzać ją w miejscu odosobnionym, co uchroni modlącego od roztargnień. Korzystając ze wskazań samego Chrystusa (por. Mt
6,6), Berthier zaleca szukać w modlitwie osobistej samotności, by tam spotkać się tylko z Bogiem. Gdy chodzi natomiast o modlitwę wspólnotową, podaje, że należy ją odprawiać w domu
Bożym. W nim modlitwa chrześcijańska ma szczególną skuteczność. Tam pod przewodnictwem
kapłanów wznosi się nieustanna modlitwa wspólnoty chrześcijańskiej. Zachęca do częstego nawiedzenia Najświętszego Sakramentu przez wszystkich ludzi, uczestniczenia we mszy świętej i
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w modlitwach wspólnotowych, szczególnie za tych, którzy sami wykluczają się ze społeczności
Kościoła, trzymając się z dala od Eucharystii, modlitwy i miejsc świętych163.
Mówiąc o czasie modlitwy nasz autor zastanawia się najpierw nad tym, kiedy człowiek jest zobowiązany do modlitwy, następnie, kiedy modlitwa jest zalecana oraz jak długo trwać na modlitwie. Przypomina, że zwraca się w tym miejscu nie tylko do osób zakonnych (zobowiązanych
do odmawiania brewiarza), ale do wszystkich wiernych. Stwierdza, że obowiązek modlitwy wynika z jej potrzeby w walce z niebezpieczeństwami na drodze do zbawienia. Zaleca modlitwę
ilekroć jest konieczna do prowadzenia chrześcijańskiego życia. Podaje, że co prawda Boże przykazanie nie określa granicy czasu i pory modlitwy, jednakże ci, którzy ją zaniedbują i przez dłuższy czas się nie modlą – grzeszą, gdyż narażając swoje zbawienie. Berthier jako doświadczony
duszpasterz podaje także inne przypadki, które zobowiązują człowieka do modlitwy. Zalicza do
nich miłość do bliźniego i samego siebie. Szczególnie akcentuje modlitwę o wyproszenie żalu
za grzechy i szczęśliwą śmierć. W końcu przypomina o obowiązku uczestnictwa w publicznych
modlitwach związanych z mszą świętą w niedziele i święta nakazane164.
Po rozważeniu zagadnienia, kiedy modlitwa jest obowiązkowa, nasz autor, zastanawia się nad
tym, kiedy modlitwa jest dozwolona i zalecana. Stwierdza, ze nie ma takiego czasu, w którym
nie wolno byłoby się modlić. Zauważa jednak, że dopóki człowiek żyje na ziemi, dopóty jego
modlitwy będą przerywane rozmaitymi sprawami. Dlatego podkreśla, że słowa Chrystusa nawołujące do modlitwy, nie nakazują zaprzestania wszelkiej działalności, ale wzywają do wyznaczenia na modlitwę odpowiedniego czasu165.
W tym celu sugeruje czytelnikom dwa stopnie intensywności czasu poświęconego na modlitwę.
Na pierwszym stopniu podpowiada, że dobrze jest wyznaczyć sobie stałe godziny i poświęcić je
na modlitwę. Na drugim stopniu zachęca do modlitwy jak najczęstszej. Jeśli człowiek nie określi
z góry godzin, które chce przeznaczyć na modlitwę, wówczas może się narazić na ryzyko cią-
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głego odkładania rozmowy z Bogiem kosztem spraw życia codziennego, aż do całkowitego zaniedbania modlitwy. Jeśli jednak zacznie praktykować ten sposób, wówczas to przyzwyczajenie
wpłynie na uporządkowanie całego jego życia. Dlatego Berthier zachęca do modlitwy „Anioł
Pański” odmawianej trzy razy dziennie, do modlitwy przed i po posiłkach szczególną wagę przywiązuje do modlitwy porannej i wieczornej. Zachęca do ofiarowania Bogu pierwocin myśli,
serca, rąk, gdy człowiek czyni znak krzyża oraz ciała, kiedy klęka do modlitwy.166.
Również modlitwa wieczorna jest zbawienna. Wymaga podziękowania złożonego Bogu za
wszystkie dobrodziejstwa i przeproszenia za grzechy i błędy oraz prośbę o ochronę przed nocnymi pokusami. Zaleca, by nie szczędzić czasu na wieczorne modlitwy, mimo zmęczenia, na
wzór Jezusa, który spędzał noce na modlitwie i zostawił ten zwyczaj Kościołowi w postaci nocnych adoracji i czuwań. Akcentuje rolę modlitwy porannej i wieczornej w rodzinie. Zaleca by
obraz Świętej Rodziny znajdował się zawsze na honorowym miejscu w domu rodziny chrześcijańskiej. Stwierdził, że nie ma nic skuteczniejszego i mocniejszego dla utrzymania trwałości i
świętości związku małżeńskiego jak modlitwa uwielbienia zjednoczonych serc członków rodziny. Wpływa ona bardzo pozytywnie na poszczególnych jej członków, a także na relacje w
rodzinie panujące. Przestrzega jednak przed nadmiernym przedłużaniem modlitw, by nie spowodowały uczucia zniechęcenia. Podpowiada, by nie przywiązywać zbytniej wagi do modlitw
ustnych kosztem modlitwy cichej. Trzeba także wybrać odpowiednią ilość modlitw, by ich liczba
nie stwarzała pokusy szybkiego ich odmawiania lub zbyt łatwego opuszczania. Nawiązując do
czasu na modlitwie zaleca punktualność i konsekwencję167.
Odpowiadając na pytanie jak długo trzeba się modlić Berthier zauważa, że aż do osiągnięcia
celu. Jeśli zaś celem życia ziemskiego jest oddawanie Bogu chwały i osiągnięcie życia wiecznego,
zatem modlitwa powinna człowiekowi towarzyszyć nieustannie. Zauważa, że jedynym sposo-
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bem wytrwania do końca w dobrem jest modlitwa nieustanna (por. 1 Tes 5,17). Ona jest owocem wielu łask i wytrwałej modlitwy aż do końca życia. Łaska zbawienia jest złączona z łaską
wytrwałej modlitwy. Udzielić jej może człowiekowi sam Bóg168.

4. Przymioty modlitwy
Berthier stwierdza, ze zagadnienie przymiotów modlitwy jest jednym z najbardziej istotnych,
dotyczących tego typu relacji człowieka z Bogiem. Podkreśla, że modlitwa wymaga dobrego
usposobienia ze strony modlącego. Zauważa, że słaba skuteczność modlitwy jest w dużej mierze
konsekwencją niedoskonałego usposobienia: Modlicie się, lecz nie otrzymujecie, bo się źle modlicie” (Jk 4, 3). Dlatego wymienia konieczne przymioty modlitwy warunkujące jej skuteczność.
Na pierwszym miejscu wymienia dobrą intencję. Modlitwa jest aktem moralnym i może człowiekowi wyjednać zasługi. Może tego dokonać tylko wówczas, gdy modlący ma intencję oddania
czci Bogu i uproszenia dla siebie łask. Bez woli modlenia się, która powoduje właściwą intencję
nie można mówić o modlitwie. Ostatecznym celem modlitwy jest bowiem zawsze chwała Boża.
Jeżeli człowiek nie chce chwalić Boga wówczas się nie modli169.
Kolejnym ważnym przymiotem modlitwy jest właściwe do niej przygotowanie. Zaleca w tym
celu oderwanie ducha od spraw ziemskich i zajęcie go Bogiem. Stwierdza, że można tego dokonać za pomocą czytania duchowego. Prawdziwa miłość Boga wyrażona poprzez modlitwę wymaga skupienia uwagi wyłącznie na Bogu, by słuchać jego słów i w Jego Oblicze się wpatrywać.
Kolejnym krokiem powinno być wzbudzenie z miłości żalu za swoje grzechy i postanowienie
poprawy. Im człowiek w czasie modlitwy staje się coraz bardziej upodobniony do Boga, wówczas modlitwa staje się coraz bardziej intymna i owocna. Dobrym przygotowaniem do modlitwy
jest także wzbudzenie pobożnych intencji i przedstawienie ich Bogu170.
W dalszej części swego wykładu Berthier akcentuje wpływ cnót teologalnych na skuteczność
modlitwy. Podkreśla potrzebę wiary, z której powinna wypływać modlitwa oraz zaufania, które
wpływa na wytrwałość w czasie modlitwy. Rozpatruje wiarę w kontekście życia wiecznego.
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Stwierdza, że wiara jest fundamentem i początkiem zbawienia. Dlatego obietnica Chrystusa wyrażona w słowach: „otrzymacie wszystko, o co na modlitwie z wiara prosić będziecie” (Mt 21,
22), odnosi się do tylko do tych, którzy modlą się z wiarą. Chrześcijanin powinien zawsze modlić
się z wiarą Bożemu słowu i Jego obietnicom. Podaje, że podobnie jak modlitwa zawdzięcza
swoją moc wierze i ufności, tak zasługę zawdzięcza miłości. Polega ona na tym by miłować
Boga nade wszystko i ze względu na Niego samego171.
Następnym przymiotem modlitwy zdaniem Berhiera jest pokora. Przestrzega on przed zbytnią
pewnością siebie i zbytnim zaufaniem we swoje możliwości. Przytacza słowa świętego Pawła:
„Niech, przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy aby nie upadł” (1 Kor 10,12). Berthier mówi
o pokorze grzesznika i pokorze sprawiedliwego. Zauważa, że w tym drugim przypadku ma ona
moc zasługiwania. Jednakże przestrzega, przed popadaniem w pychę i zaleca częste badanie
sumienia, by poznawać błędy, żałować za nie i z ufnością prosić Boga o miłosierdzie172.
Istotnym przymiotem modlitwy jest według Berthier uwaga. Oznacza ona staranne i aktywne
ukierunkowanie ducha na modlitwę. Stwierdza, że do Boga trzeba zawsze modlić się z uwagą.
Korzystając z nauki świętego Tomasza, zwraca uwagę na zgubne skutki dobrowolnych roztargnień w czasie modlitwy. Zauważa, że tylko dobrowolne roztargnienia powodują bezowocność
modlitwy. Te, które przychodzą wbrew ludzkiej woli nie zmniejszają skuteczności modlitwy.
Podaje, że to z powodu słabości natury ludzkiej duch człowieka nie potrafi długo pozostać
wzniesiony do Boga, stad tak ważna jest w czasie modlitwy uwaga. By podać inne uzasadnienie
potrzeby uwagi w czasie modlitwy Berthier przypomina, że modlitwa przynosi potrójny skutek:
zjednuje zasługi, wyprasza łaski, karmi i umacnia duszę. Dla osiągnięcia tego trzeciego skutku
konieczna jest uwaga173. Nasz autor zaleca, by w odniesieniu do roztargnień nie przejmować
się zbytnio roztargnieniami niedobrowolnymi, ale z drugiej strony nie udawać się na modlitwę
bez należytego skupienia. Zaleca zatem przygotowanie do modlitwy polegające na wyciszeniu i
skupieniu174.
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Omawianie kolejnego przymiotu modlitwy, jakim jest wytrwałość, Berthier rozpoczyna z jednej
strony od zacytowania słów Chrystusa, by zawsze się modlić i nie ustawać, a potem od przypomnienia przypowieści o natrętnej wdowie (por. Łk 18, 1–8). Przypomina, ze Bóg pragnie by Go
proszono i zwracano się do Niego z natarczywością (por. Mt 11,12). Przykładem jest postawa
kobiety kananejskiej, której nawet początkowo odmowna odpowiedź Jezusa nie pozbawiła ufności i wiary, by dalej prosić (por. Mt 15, 21–28). Do grupy przymiotów dającym modlitwom
człowieka większą skuteczność Berthier zalicza także: umartwienie, odosobnienie, pobożność,
oraz zjednoczenie z modlitwami Jezusa. Opierając się na słowach świętego Pawła (por. Gal
5,24), Berthier stwierdza, że umartwienie jest dla chrześcijan cnotą decydującą o życiu i śmierci.
Podaje, że konieczne na drodze doskonałości jest połączenie umartwienia z modlitwą. Zachęcają do walki duchowej z namiętnościami i modlitwy. Człowiek, który się umartwia zapala się
miłością do Boga i gorliwą pobożnością. Ten jednak, kto usunął Boga na dalszy plan swego
życia, musi wpierw uwolnić się od doczesnych trosk, myśleć o Bogu i modlić się do niego. Może
tego dokonać poprzez poddanie się we wszystkim woli Bożej, posłuszeństwie przełożonym,
znoszenie z cierpliwością trudności i krzyży, odmawianie sobie przyjemności i praktykowanie
za zgodą spowiednika dobrowolnych umartwień175.
Ważnym elementem odosobnienia i skupienia pomagającego modlitwie jest milczenie. Trwanie
w skupieniu ducha uszlachetnia modlitwę i ułatwia pamięć o Bożej obecności. Jako wzór takiego
postępowania dla wszystkich ludzi, Berthier stawia Świętą Rodzinę. Jego zdaniem Jezus, Maryja
i Józef najchętniej obcowali z Bogiem, ograniczając kontakty światowe do koniecznego minimum176.
Na zakończenie omawiania przymiotów modlitwy Berthier porusza kwestię postawy, jaką należy
zachować podczas modlitwy. Rozumiejąc modlitwę jako częste wznoszenie serca do Boga, nasz
autor zauważa, ze można tego dokonywać w różnym czasie i miejscu. Dlatego zezwala na modlitwę nie tylko klęcząc, ale także stojąc siedząc lub spacerując. Jednakże, gdy idzie o modlitwę
wspólnotową zaleca, by stosować się do innych ludzi i swoim zachowaniem nie przeszkadzać
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im i nie wywoływać zgorszenia. Przestrzega przed grzechem w czasie modlitwy, poprzez przyjęcie postawy pełnej pogardy i braku szacunku wobec Boga jak i innych osób przebywających
na modlitwie. Sugeruje również, by unikać zbyt szybkiego wymawiania słów (por. Koh 5, 1).
Podpowiada, że dla zachowania należnego szacunku w czasie modlitwy, ręce powinny być złożone lub unieruchomione za wyjątkiem gestu bicia w piersi. W chwilach oschłości, zmęczenia
lub rozproszenia zaleca zmianę postawy177.

5. Rodzaje modlitwy
Ważne miejsce w omawianiu praktyki modlitwy zajmuje podanie rodzajów modlitwy. Berthier
dzieli modlitwę na ustną i wewnętrzną. Korzystając z cytowanej wyżej modlitwy świętego Jana
Damasceńskiego podaje, że modlitwa ustna polega na wypowiadaniu ustami formułę modlitwy,
podczas, gdy serce wznosi się do Boga. Modlitwa wewnętrzna natomiast to modlitwa serca bez
wypowiadania słów ustami. Ich wspólną cechą jest zatem skupienie serca. Do modlitwy ustnej
nasz autor zalicza: modlitwę osobistą, rodzinną i Kościoła, zaś do wewnętrznej: rozmyślanie,
kontemplację i akty strzeliste.

5.1. Modlitwa ustna
Pierwszym rodzajem modlitwy ustnej jest modlitwa osobista, którą pojedyncza osoba odmawia
za siebie lub za innych. Za świętym Tomaszem Berthier podaje, że modlitwa osobista nie musi
być konieczne ustna. Kiedy dołącza się do niej słowa, to czyni się to z następujących powodów:
by pobudzić modlącego do wewnętrznej pobożności, która wznosi myśl ku Bogu, by spełnić
powinność wobec Boga, a także na skutek pewnego promieniowania duszy na ciało z powodu
wylewu uczucia178.
Podaje, że Kościół nie przepisał żadnej konkretnej formuły do osobistego odmawiania.
Jednakże zachęca szczególnie do modlitwy „Ojcze nasz”. Stwierdza, że każdy może się modlić
zgodnie z własnymi uczuciami i możliwościami, kierując się sercem. Podaje, że kiedy nie można
w sercu znaleźć żadnych myśli ani próśb, by je przedstawić Bogu, wówczas należy skorzystać z
dozwolonych przez Kościół formuł modlitewnych i przyswajać sobie myśli i uczucia w nich

177

Por. J. Berthier. La clé. s. 254–259.

178

Por. Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna. II–II. 83.12; KKK 2702–2703.

zawarte. Zachęca do odmawiania modlitw w języku ojczystym, ze względu na lepsze ich zrozumienie, chociaż uspokaja, że nawet, jeśli człowiek nie rozumie słów modlitwy, a odmawia ją z
wiarą, pobożnością i gorliwością, to także może wiele otrzymać i zasłużyć na niebo. Podaje także
skuteczny sposób odmawiania modlitwy osobistej, polegający na modlitwie sercem i wypowiadaniu przy każdym oddechu jednego słowa z „Modlitwy Pańskiej”, lub innej modlitwy. W czasie
między oddechami nakazuje myśleć o znaczeniu wypowiadanego słowa lub o godności Osoby,
do której się modli. W tej modlitwie duch i serce są skierowane na wypowiadanie słowa skierowanego do Boga179.
Po omówieniu modlitwy osobistej Berthier wiele uwagi poświęca modlitwie rodzinnej.
Stwierdzając, że ten typ modlitwy odmawianej jednomyślnie i w jednym duchu, są bardziej skuteczne i miłe Bogu niż modlitwy jednostkowe. Rozpatruje go w odniesieniu do wspólnot zakonnych i rodzin chrześcijańskich. Podaje, że to wielkie szczęście rodzin zakonnych, parafialnych i diecezjalnych, móc wspólnie zanosić do Boga modlitwy. Taka modlitwa jego zdaniem
wyjedna cnoty ewangeliczne, ducha modlitwy i gorliwości w służbie Bożej180.
Jednakże zauważa, ze najgłębsze więzy łączą człowieka od urodzenia z własną rodziną. Po Bogu
dziecko najwięcej zawdzięcza rodzicom, zaś dla nich jest ono przedłużeniem ich życia. Dobrze
wychowane dziecko czci rodziców jako narzędzi Bożej Opatrzności. Jednak członkowie rodziny
nie wypełnią swych obowiązków bez Bożej pomocy, którą można uzyskać na modlitwie, bez
której nawet najbardziej troskliwe wychowanie będzie nieskuteczne. Brak modlitwy rodziców
staje się przyczyną złego przykładu i utraty autorytetu wobec dzieci, wybrania łatwej, często
sprzecznej z przykazaniami Bożymi drogi życia, osłabieniem więzi rodzinnych, nieszczęście i
rozpacz. Rodzina według Berthier ma ogromne znaczenie w życiu ludzkim. Ona jest źródłem,
z którego wypływa cała społeczność. Posiada od Boga prawa, które społeczeństwo musi uszanować. Każdy, kto pragnie powszechnego dobra, powinien troszczyć się o reformę rodziny,
rozpoczynając od zaszczepienia w niej ducha modlitwy. W tym celu Berthier sugeruje wprowadzenie praktyki wspólnej modlitwy w rodzinie. Zaleca, aby modlić się rano, a jeżeli taka możliwość nie istnieje to wieczorem, gdy wszyscy są razem. To jego zdaniem ważna szkoła szacunku
i poważania dzieci wobec rodziców i Boga. Podpowiada, by ta modlitwa nie była zbytni prze-
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ciągana. Zaleca odmawianie różańca, lub przynajmniej „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo”, „Wierzę w Boga”, przykazania Boże i kościelne, akt wiary, nadziei, miłości i żalu oraz modlitwę za
dusze w czyśćcu. Podpowiada, by w zimowe wieczory korzystać także z duchowych lektur181.
Podkreślając znaczenie modlitwy rodzinnej i wspólnotowej, Berthier zauważa jednak, że
są one jedynie odmiana modlitwy odprawianej przez wszystkich wiernych, którą sam Kościół
zanosi do Boga. Jako najbardziej wzniosłą modlitwę Kościoła uważa mszę świętą. Podczas niej
łączą się modlitwy całego Kościoła z Najświętszą Ofiarą Jezusa Chrystusa, by ukazać ją wiernym
jako godną czci i uwielbienia i uzyskać potrzebne łaski dla chrześcijańskiego ludu. Zbawiciel
ofiaruje się i wielbi Ojca, wypełniając Jego wolę. Przez tę Ofiarę człowiek nie tylko okazuje
Bogu część, ale także wyprasza potrzebne do zbawienia łaski i dary, składa dziękczynienie i
dokonuje zadośćuczynienia, wypraszając miłosierdzia dla grzeszników i dusz w czyśćcu cierpiącuch. Dlatego nasz autor zobowiązuje do udziału we mszy świętej w niedziele i uroczystości,
zaś dla większego rozwoju duchowego, także w dni powszednie182.

5.2. Modlitwa wewnętrzna
Omawiając zagadnienie modlitwy wewnętrznej, Berthier koncentruje się na kwestiach
praktycznych. Dotyka roli modlitwy wewnętrznej w życiu człowieka i podaje sposoby jej odprawiania. Jako przykład modlitwy wewnętrznej, ponownie podaje Świętą Rodzinę, której członkowie w ciszy uwielbiali Boga, modląc się sercem w głębi swego życia duchowego. Ten przykład
Berthier podaje swoim wychowankom, zalecając odkrywanie bogactwa serc Jezusa, Maryi i Józefa, poprzez zgłębianie ich życia wewnętrznego i odnalezienie w nim ich doskonałości do naśladowania i formowania innych ludzi, społeczeństw i narodów183.
Ważnym elementem w tym procesie jest według naszego autora rozmyślanie. Powtarza za świętym Alfonsem Liguori, że ludzie, którzy nie rozmyślają, raczej mało się modlą lub modlą się źle.
Bez modlitwy nie ma bowiem zbawienia. Ludzie, którzy nie mają przyzwyczajenia do myślenia
o Bogu, wznoszenia do Niego serca, ani też nie są przeniknięci myślą o Jego obecności i o innych
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ważnych prawdach naszej wiary nie znają smaku modlitwy184. Dlatego niezmiernie ważne dla
naszego zbawienia, a szczególnie dla uświęcenia, będzie zajęcie się modlitwą wewnętrzną, czyli
rozmyślaniem. Sprawy wiary nie mogą być dostrzegane, jak przedmioty materialne, cielesnymi
oczyma, lecz jedynie w sposób duchowy poprzez myślenie i rozważanie. Przyczyni się ono do
oderwania się od stworzeń i oddania Bogu serca.
Mówiąc o zaletach rozmyślania podaje, że bez niego trudno jest ustrzec się grzechu
śmiertelnego. Ponadto człowiek, który wytrwale rozmyśla, codziennie postępuje naprzód na
drodze doskonałości, znosi przeciwności i trudy tego życia, otrzymuje łaski Ducha Świętego i
wznosi się aż do kontemplacji i zostaje zaszczycony mistycznymi objęciami swego Oblubieńca185.
Zachęca, by poświęcić na modlitwę wewnętrzną tylko ten czas, który przeznaczacie na
nadmierne spanie, długotrwałe uczty, niebezpieczne odwiedziny, plotkowanie, przesadną toaletę, próżne zabawy, wówczas znajdzie się na rozmyślanie o wiele więcej czasu, niż go mają
zakonnicy. Można sercem i myślą zjednoczyć się z Bogiem podczas pracy i innych zajęć codziennego życia. Nuda i niechęć, które nieraz się pojawiają w czasie rozmyślania, bywają spowodowane przez brak wiary i miłości do Boga lub też są próbą ze strony Boga. Wówczas należy
jeszcze gorliwiej trwać na modlitwie. Zresztą ta duchowa oschłość nie trwa zwykle zbyt długo,
a człowiek, który jest wierny Bogu, otrzymuje duchowe pociechy i przedsmak wiecznej radości
w niebie186. Wewnętrzna modlitwa bowiem nie jest niczym innym, jak tylko trwałym przestawaniem człowieka z Bogiem. Człowiek wyraża w ten sposób swoje duchowe refleksje, życzenia
i obawy, oraz zanosi do Niego swoje prośby.
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Traktując o sposobach rozmyślania, Berthier korzysta z nauki świętego Ignacego Loyoli dzieląc
je na przygotowanie dalsze, bliższe, wprowadzenie do rozmyślania, część centralną z zastosowaniem wszystkich władz duszy, a także rozmowę z Bogiem stanowiącą punkt kulminacyjny,
przedstawieniem prośby, postanowieniem oraz refleksją po rozmyślaniu187.
Podkreśla, że w celu dobrego przygotowania do rozmyślania, trzeba się starać żyć w jak
największym skupieniu ducha. Człowiek rozproszony przez różne drobnostki i roztargniony nie
potrafi odbić w sobie obrazu Boga. Dlatego należy już wieczorem poprzedniego dnia, określić
przedmiot rozmyślania w następnym dniu oraz owoce, jakie się pragnie z tego rozmyślania wyciągnąć. Najlepiej wziąć w tym celu jakąś książkę, omawiającą problemy pobożności188. Można
również znaleźć książkę zawierającą rozmyślania na różne tematy, a szczególnie na temat cierpień i śmierci naszego Zbawiciela.
Kiedy nadejdzie czas rozmyślania, trzeba sobie znaleźć w miarę możliwości jakieś spokojne miejsce, stanąć w obecności Boga i prosić Go o łaski i światło. Można wezwać na pomoc
Najświętszą Dziewicę Maryję, świętego Józefa, swojego Anioła Stróża i tych Świętych, których
najbardziej czcimy. Przechodząc do objaśnienia korpusu rozmyślania Berthier podaje aż osiem
sposobów rozmyślania. Pierwszym jest rozmyślanie według książki. Jeżeli nie można się zdobyć
na dobre myśli, ani na pobożne przemyślenia, należy korzystać z pobożnych książek. Czytać
powoli i przerywać czytanie, by przemyśleć to, co przy czytaniu zainteresowało, by wznieść
swoje serce do Boga i zrobić odpowiednie postanowienia. Potem wrócić do książki, by znowu
po pewnym czasie przerwać czytanie i postąpić w ten sam sposób. Jeśli ktoś nie potrafi czytać
powinien ofiarować Bogu wszystko także i swoją słabość. Innym sposobem jest adoracja wszystkich ran Jezusa połączona z prośbą o przebaczenie grzechów. Medytacja męki Jezusa jest szczególnie miła Jezusowi i zbawienna dla duszy. Można także prześledzić przykazania Boże i kościelne i sprawdzić jak je przestrzegano prosząc o przebaczenie błędów. Święty Ignacy Loyola
zachęca do tego rodzaju rozmyślania. W tym celu należy w modlitwie przygotowawczej wyprosić sobie u Boga łaskę oświecenia, by się przekonać, w jaki sposób wykroczyło się przeciwko
dziesięciu przykazaniom. Prosić również o łaskę i pomoc do poprawy na przyszłość i doskonalszego poznania przykazań Bożych. Następnie przejść do pierwszego przykazania, i badać jak
było zachowywane i w jaki sposób zostało przekroczone. To badanie trwa przez czas trzech
Ojcze nasz i trzech Zdrowaś Maryjo. Jeżeli w tym czasie odkryje się jakiś błąd, wówczas prosić
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Boga o przebaczenie i odmówić Ojcze nasz. W podobny sposób przejrzeć każde z dziesięciu
przykazań Bożych189.
Po zakończeniu ćwiczenia, prosić Boga o łaskę i potrzebną pomoc do poprawy na przyszłość
oraz skończyć swoje rozmyślanie odpowiednią rozmową ze Zbawicielem. W podobny sposób
można się badać odnośnie grzechów głównych, w jaki sposób ulegałem poszczególnym pożądliwościom. By lepiej poznać popełnione błędy, trzeba je porównywać z siedmioma przeciwnymi im głównymi cnotami. Wówczas będzie łatwiej podjąć postanowienie eliminowania ze
swego życia poszczególnych pożądliwości i starania się ze wszystkich sił o nabycie przeciwnych
im cnót.
Można również w podobny sposób badać wszystkie swoje zdolności duchowe, jak rozum, wolę, pamięć i wyobraźnię, by się przekonać, w jaki sposób ich używano. Jeżeli zostały
one nadużyte, prosić Boga o przebaczenie, przyrzekając równocześnie na przyszłość używać ich
ku większej chwale Bożej. Następnie można rozważać na temat używania zmysłów: wzroku,
słuchu, powonienia, smaku i dotyku, badając, jakie grzechy zmysłowości popełniono za pośrednictwem tych zmysłów, i postanawić czuwać nad nimi i korzystać z nich jak najlepiej za przykładem naszego Zbawiciela i Jego Najświętszej Matki.
Innym rodzajem rozmyślania, pochodzącym od Ignacego, jest rozważanie na temat najważniejszych modlitw chrześcijańskich. Można je przeprowadzić klęcząc lub siedząc, zależnie
od możliwości danej osoby, odmawiając modlitwę przygotowawczą dążąc do skupienia. Następnie przechodząc do pierwszych słów Ojcze nasz i rozważania ich tak długo, aż zasmakuje się w
znaczeniu i porównaniach zawartych w tej modlitwie, a zwłaszcza w wyrażeniu „Ojcze”.190
Podobnie postępuje się z innymi słowami modlitwy Ojcze nasz. Na zakończenie odmówić
Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga i Witaj Królowo.
Gdyby jednak tak wypadło, że jedno lub dwa słowa wystarczyłyby do wypełnienia czasu
przeznaczonego na rozmyślanie, a także znaleziono by w tym otuchę, miłość i duchową pociechę, wówczas można spokojnie na tym poprzestać, a gdy upłynie czas rozmyślania, odmówić w
zwykły sposób pozostałą część modlitwy Ojcze nasz. Jeżeli podczas tego rozmyślania rozważono tylko poszczególne słowa, wówczas podczas następnego rozmyślania należy rozmyślać
nad następnymi słowami. Kiedy zakończy się rozmyślanie nad słowami modlitwy Ojcze nasz w
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ciągu jednego lub kilku dni, wówczas można rozpocząć rozmyślanie nad Pozdrowieniem anielskim lub innymi modlitwami. Istotne, by rozważania kontynuować przez określony czas i ich
nie przerywać.
Gdy dusza czuje się wewnętrznie pociągnięta do trwania przy Bogu, można zaprzestać
rozumowego roztrząsania przedmiotu, by złożyć swoje serce w Bogu, wypoczywać przy Nim i
jednoczyć się z Nim wewnętrznie. Czas, w którym kosztuje się miłości Boga, Jego akceptacji,
kiedy odczuwa się Jego spokojne oddziaływanie, całkowicie Mu się oddaje, nie jest czasem straconym. Szczególnie ważne jest czynienie wielu aktów cnót pod adresem Zbawiciela podczas
rozmyślania, a przede wszystkim na jego końcu. Te często powtarzane akty są właśnie najdoskonalsze ze wszystkiego. Można je połączyć z modlitwą o udzielenie łaski oświecenia, poddania
się Jego woli, wytrwania w dobrym, a przede wszystkim łaski świętej, pokornej i ufnej miłości.
Bardzo interesująca jest propozycja, by przyjąć wieczorem pozycje zmarłego człowieka,
uświadamiając sobie, że pewnego dnia śmierć przyjdzie. Można także dokonać medytację patrząc w niebo, na drzewa, rośliny191.
Zanim zakończy się rozmyślanie, trzeba podjąć jakieś konkretne postanowienie, np. pracy nad
usunięciem jakiejś wady lub poważniejszej pracy nad nabyciem jakiejś cnoty192. Na koniec dziękować Bogu za otrzymane światło, prosimy Go, by nas dla miłości Jezusa i Maryi zachował w
łasce i wierności Mu do końca. Nie zapominajmy nigdy polecać Bogu dusz czyśćcowych oraz
grzeszników. Po rozmyślaniu trzeba się usilnie starać wypełniać nasze postanowienia przy nadarzającej się okazji. Szczęśliwi są ci, którzy oddają się rozmyślaniu, gdyż znajdą oni Boga, a w
Nim swoje zadowolenie i szczęście193.
Po omówieniu modlitwy wewnętrznej i podaniu kilku jej sposobów, Berthier przechodzi do
jeszcze doskonalszego sposobu modlitwy, jakim jest kontemplacja. Rozpoczyna swój wykład od
fragmentu dialogu Henryka Suzo z Odwieczną Mądrością, która wskazuje mu kontemplację
jako środek łatwy i krótki do osi osiągnięcia doskonałości. Następnie nasz autor dokonuje rozróżnienia pomiędzy kontemplacją a rozmyślaniem. Stwierdza, że podczas rozmyślania człowiek
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kieruje wszystkie swoje siły duchowe, ku temu, by szukać Boga i wznosić się ku niemu. Natomiast w kontemplacji człowiek znajduje Boga i wpatruje się w Niego oczyma wiary. Na tej podstawie człowiek nabiera pewności, że Bóg, który w nim mieszka jest samą Doskonałością194.
W dalszej części swego wykładu na temat kontemplacji, korzysta z nauki świętego Tomasza, by
udowodnić, że kontemplacja Boga jest ostatecznym celem ludzkiego życia. W życiu przyszłym
będzie ona doskonała, gdy dusza ludzka oglądać będzie Boga, obecnie zaś możliwe jest kontemplowanie Bożej prawdy w sposób niedoskonały (por. 1 Kor 13,12)195. Wynika z tego, że
głównym przedmiotem kontemplacji jest sam Bóg, a drugim wszelkie stworzenia, i dary Boże,
pomagające człowiekowi wznosić się do Stwórcy. Celem kontemplacji jest dojście do świętości.
Dokonuje się tego poprzez zjednoczenie władz poznawczych i wolitywnych duszy ludzkiej.
Dzieje się tak dlatego, że kontemplacja bez udziału woli byłaby jedynie studium, zaś bez udziału
rozumu kwestionowałoby nie znany przedmiot miłości. Kontemplacja pomnaża miłość, ponieważ im dokładniej pozwala poznać doskonałość jakiejś istoty, tym bardziej się ją kocha. Przez
miłość człowiek jednoczy się z Bogiem. Oczywiście do kontemplacji potrzebna jest Boża łaska,
by oddawać się jej w sposób zbawienny. Berthier nie rozwija niezwykłych sposobów kontemplacji, których Bóg udziela wybranym, ale koncentruje się na kontemplacji, na której polega
doskonałość modlitwy i do której powołany jest każdy człowiek. By ją jednak osiągnąć należy
pokonać przeszkody w kontemplacji. Zalicza do nich przede wszystkim brak wiary, który osłabia rozum. Stanowi on wielkie niebezpieczeństwo dla duszy, gdyż pociąga za sobą zbytnie przejmowanie się sprawami doczesnymi. Inna przeszkodą jest ociężałość wynikającą z małej ufności
w Bogu lub pewnej małoduszności, wskutek której dusza zatrzymuje się na drobiazgach, zamiast
kierować się ku Bogu. Podpowiada, żeby człowiek starał się umartwiać namiętności i angażował
w praktykowanie cnót, wówczas umocni swego ducha i serce, w Bogu znajdując pokój196.
Berthier podkreśla, że w kontemplacji najważniejsze jest podporządkowanie woli ludzkiej Bogu
i wypełnianie wszystkiego, czego Bóg od człowieka zażąda. To właśnie posłuszeństwo woli
Bożej udoskonala człowieka. W tym celu należy wpatrywać się w Boga i w nim się radować,
wypełniając we wszystkim Jego wolę. Wtedy otrzyma obiecane od Boga dobra i osiągnie dosko-
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nałość (por. J 15,7). Do modlitwy wewnętrznej ksiądz Berthier zalicza także akty strzeliste. Zauważa, że chociaż można je wyrażać ustnie, to jednak zazwyczaj wznosi się jej wewnętrznie.
Pomagają one osobom korzystającym z praktyki rozmyślania lub kontemplacji, w uczynieniu
całego życia modlitwą. Polegają na częstym przypominaniu o Bożej obecności i nieustannym
wzywaniu jego pomocy197.
Zauważa, że miłość do Boga pociąga za sobą nie tylko obowiązek modlitwy, ale przede wszystkim możliwość myślenia o Nim i świadomości o jego bliskości. Ponadto podkreśla, że akty
strzeliste są praktyką bardzo łatwą, gdyż można je wzbudzać zawsze i w każdym miejscu, w
towarzystwie i na osobności, w pracy i odpoczywając, w dzień i w nocy. Nie zabierają one człowiekowi wiele czasu, a dają siły w codziennych zmaganiach. Przy tym są niezwykle skuteczne.
Bogu wystarczą krótkie wezwania skierowane do niego z ufnością. Potwierdza to przykład trędowatego z Ewangelii (por. Mt 8, 1–3). Dlatego Berthier za wzorem ojców pustyni i innych
mistrzów życia duchowego zauważa, że akty strzeliste należą do jednego z najskuteczniejszych
środków umożliwiających postęp na drodze zjednoczenia z Bogiem. Za świętym Franciszkiem
Salezym wymienia zalety aktów strzelistych, do których zalicza podtrzymanie człowieka w gorliwości, w zapale i świętym usposobieniu do praktykowania cnót. Są one źródłem zasług, chronią przed atakami złego i przyczyniają się do wzrostu doskonałości. Wykonywane często zamieniają życie w nieustanne rozmyślanie o Bogu i podtrzymują świętą z nim zażyłość198.

Podsumowanie
Berthier ukazuje dużą znajomość teorii i praktyki modlitwy. Potrafi zachęcić do modlitwy zarówno osoby zakonne jak i świeckie. Ukazuje powszechność modlitwy i jej wielka rolę w
życiu chrześcijańskim. Docenia wartość modlitwy w życiu rodzinnym, a poprzez nie w społeczeństwie. Stwierdza, że każdy poprzez współpracę z Bożą łaską może dojść do zjednoczenia z
Bogiem. Przedstawia pobudki do modlitwy wskazał, że modlitwa jest łatwa, przyjemna, zaszczytna i bogata w zasługi. Jest obowiązkiem człowieka, podaje klucz jak się modlić kapłanom
wspólnotom zakonnym, rodzinom i wszystkim ludziom. Treści zawarte w jego książkach ukazują doskonałe zrozumienie nauczania papieża Leona XIII w trudnych czasach Kościoła we
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Francji i na świecie na przełomie XIX i XX wieku. Zasługą naszego autora jest umiejętność
przedstawienie modlitwy w bardzo przystępny i praktyczny sposób. Klarowne omówienie zagadnienia zachęca do wysiłku skierowanego w stronę systematycznej i wytrwałej modlitwy, zaś
z drugiej stanowi doskonały środek do przemiany człowieka, jego rodziny i społeczeństwa. Modlitwa według Berthier jest więc doskonałym środkiem do zbawienia, dlatego powinna być rozpropagowana i praktykowana przez wszystkich.

The question of prayer in the teaching of J. Berthier, founder of the Missinaries of The Holy
Family

Summary:
J. Berthier, in his teaching, presents his knowledge of the practice of prayer. Hi is able to help
those in the Congregation as well as lay people in their prayer life. Presence, as a prayer, is
necessary as a preparation for salvation. The books of Berthier present a good knowledge of
the teaching of pope Leo XIII in the difficult time for Church between XIX and XX centuries
in France and the world, especially the difficulties of families, societies and religions. The lectures of J. Berthier show that he is traying to relate the difficult teaching of the Church to the
ordinary lives of people. He is not proposing his own teaching but is translating, in modern
language, the teaching of the Bible, the Fathers and Doctors of the Church. His talent lay in
reaching, through his translations, both the ordinary and the educated people. He was the first
to bring the renewal of moral life in families and society to the people in language they could
understand. He based his renewal on the spirit of the Holy Family of Nazareth. It is now our
responsibility in the Congregation MSF to continue and spread his work throughout the world.

Ks. Adam Sobczyk MSF. Modlitwa prośby w nauczaniu Jana Berthier.
Artykuł ukazał się W: Homo orans. Tom VIII. Red. J. Misiurek., J. Popławski.,
K. Burski. Lublin 2008 s. 77–86.

W czasach nam współczesnych człowiek w wielu dziedzinach podnosi swoje kwalifikacje, ma
jednak spore trudności z modlitwą. Gro osób wcale się nie modli tłumacząc się brakiem czasu,
bądź nieumiejętnością. Inni twierdzą, że nie wierzą w skuteczność modlitwy i próbują wziąć los
w swoje ręce. Wielu jest jednak takich, którzy nie potrafią się modlić, nie wiedzą jak to robić.
Szukają nauczycieli modlitwy, ludzi, którzy w sposób praktyczny nauczą ich sztuki rozmawiania
z Bogiem. Wydaje się, że człowiekowi trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa potrzeba nie tyle
spekulatywnego wykładu na temat modlitwy, co przykładu i praktycznych wskazówek jak się
modlić, szczególnie, gdy idzie o modlitwę błagalną. Z tej formy modlitwy osoba ludzka korzysta
z pewnością najczęściej. Dlatego warto poszukać praktycznych wskazówek modlitwy prośby
wśród osób, które w swym życiu odznaczały się głębokim życiem duchowym. Do takich ludzi
należy bez wątpienia Ojciec Jan Berthier założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny.
Ojciec Berthier jako doświadczony przewodnik na drogach życia duchowego zauważa, że modlitwa obejmuje wszystkie najważniejsze obowiązki człowieka względem Boga. W niej istota
stworzona oddaje swemu Stwórcy chwałę, okazuje Mu swoją wdzięczność za wszelkie otrzymane dobrodziejstwa. W modlitwie także przestawia Bogu swe potrzeby, troski i pragnienia,
prosząc o pomoc i o potrzebne łaski199.
Wiele miejsca w swym nauczaniu poświęca modlitwie błagalnej, przedstawiając ją w sposób niezwykle praktyczny i przystępny każdemu człowiekowi. Rozważając tę formę modlitwy, nasz
autor skupia uwagę na dwóch zasadniczych kwestiach. Po pierwsze niepokoi go brak ducha
modlitwy wśród ludzi jemu współczesnych i w związku z tym pragnie przekonać czytelnika o
potrzebie i skuteczności modlitwy błagalnej. Po drugie natomiast, podpowiada, jak należy się
modlić, by modlitwa została wysłuchana.
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1. Po co prosić?
Na samym wstępie Jan Berthier usiłuje zmotywować człowieka i nakłonić go do tego, by zwrócił
się w modlitwie prośby do Boga. Nie jest to łatwe w czasach, kiedy wielu ludzi, uważa, że sami
sobie ze wszystkim poradzą lub wręcz próbują siebie postawić na miejscu Stwórcy. Zachęcając
do modlitwy błagalnej (Mt 7, 7–8), nasz autor podkreśla, że prośba ma poruszyć Boga, nie ze
względu na zasługi proszącego, ale z powodu pokładania ufności w Najwyższym, w Jego dobroci i wspaniałomyślności. Odwołując się do Tomasza z Akwinu, odrzuca zarzuty wszystkich,
którzy uważają modlitwę za przeciwną Bożym zamiarom. Stwierdza, że modlitwa nie ma celu
zmiany Bożych planów, ale ma wyjednać to, co Bóg przed wiekami postanowił. Boża Opatrzność kieruje porządkiem, w jakim wszelkie sprawy nabierają swego biegu, dlatego ludzie muszą
się modlić, by w nim uczestniczyć200. Modlitwa błagalna jest, więc potrzebna człowiekowi. Jej
skuteczność, zdaniem Berthier, potwierdzają: Pismo Święte, Tradycja Kościoła i cudowne wydarzenia, będące odpowiedzią na zawierzenie Bogu201.
Jako duszpasterz nasz autor czyni krok dalej i nie tylko zachęca człowieka do zwrócenia się do
Boga w modlitwy błagalnej, ale do przepełnienia całego życia modlitwą. Dowodzi w tym miejscu, że jest ona łatwiejsza od innych obowiązków chrześcijanina i przynosi owoce duchowe.
Przedstawia ją jako chlubę człowieka, dzięki której możliwy jest jego kontakt z Bogiem. Wreszcie, wskazuje na pożyteczność modlitwy w życiu ludzkim i uzasadnia jej konieczność. Podkreśla,
że najważniejsze podczas modlitwy błagalnej jest serce, które trzeba wznieść do Boga, a także
niespełnione życzenie rzeczy dobrej i pragnienie, by tę rzecz od Boga otrzymać202.
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Wyjaśnia, że modlitwa jest skuteczna, gdyż człowiek otrzymuje to, co Bóg już przed wiekami postanowił mu dać,
jeśli o to poprosi.
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W swym wykładzie opiera się głównie na nauce świętego Tomasza z Akwinu, dotyczącej modlitwy i

łaski. Na jej podstawie stwierdza, że już sama myśl i chęć modlenia jest łaską Boga. Kiedy człowiek się modli,
wówczas jest wspomagany przez łaskę Bożą, a kiedy modlitwa jest godziwa, pokorna i pobożna, przynosi szczególną pomoc Bożą. Por. Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna. II–II. 83. a 15; I–II. 109. a. 2–8; J. Berthier. La clé. s.
1–7.

Modlitwa prośby, zdaniem Berthier, jest najłatwiejszym z wszystkich czynów ludzkich, koniecznych do zbawienia. Należy modlić się szczególnie, kiedy nie jest się zdolnym wypełnić wszystkiego, czego Bóg oczekuje. Nie można się usprawiedliwiać niemocą i rezygnować z modlitwy,
ale odczuwając swoją słabość, bezradność i biedę, z wielkim zaufaniem powierzyć się Bożemu
miłosierdziu. Bóg, jako dobry Ojciec, udzieli człowiekowi wszystkiego, co jest mu potrzebne do
zbawienia. Na łatwość modlitwy wpływa także fakt, że można ją podjąć w każdej chwili i w
każdym miejscu ( J 17, 28; Ap 3,20)203. Nasz autor podkreśla, że nic nie jest równie pożyteczne
dla człowieka jak modlitwa. Prośba zanoszona do Boga z szacunkiem i ufnością, jest jednocześnie hołdem Jemu złożonym. Za nią Bóg wynagradza tak, jak za wyświadczoną Mu przysługę.
Jeśli człowiek modli się, będąc w stanie łaski uświęcającej i z głęboką wiarą, wówczas jego modlitwa zyskuje moc zasługującą204.
Dlatego w życiu każdego człowieka modlitwa prośby powinna zajmować szczególne miejsce,
gdyż sam Bóg nakazał modlić się. Nasz autor ujmuje to zagadnienie w dwóch aspektach. Modlitwa jest konieczna, gdyż jest nakazana, a niewypełnienie tego nakazu pociąga za sobą grzech.
Ten przypadek nazywa koniecznością modlitwy. Po drugie, modlitwa jest środkiem, dzięki któremu możliwe jest unikanie zła i nabywanie cnót. Ten sposób definiuje jako konieczność
środka205.
Modlitwa prośby wpisana jest w naturę człowieka. Stanowi o jego duchowości, która jest wyrazem relacji stworzenia wobec Boga pojmowanego jako Osoba. Bóg, będąc Ojcem, nakazuje
człowiekowi tylko to, co naprawdę konieczne i pożyteczne na drodze zbawienia. W trosce o
człowieka wskazuje mu modlitwę. Poprzez ten nakaz Bóg wprowadza osobę ludzką w mistagogię modlitwy. Wychowując do modlitwy pragnie zapewnić człowiekowi godne życie i nauczyć
go postępowania w miłości i szacunku wobec Boga i bliźniego206.
Obowiązek modlitwy powinien być przez człowieka starannie wypełniany, ponieważ jego zachowywanie stanowi podstawę przestrzegania wszystkich Bożych przykazań. Dla człowieka ko-
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Berthier szerzej ten temat rozwija omawiając praktykę modlitwy. Zob: J. Berthier. La clé. s. 7–8.

204
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Por. J. Berthier. Le fidèle et l'âme religieuse, éclairés sur les vérités de la foi et les devoirs de la vie chrétienne et de la vie

parfaite. La Salette 1883. s. 56.

chającego Boga stanie się on pragnieniem serca, które urzeczywistnia się przez ścisłe zjednoczenie z Bogiem – przedmiotem swej miłości. Berthier nakreśla w tym miejscu proces rozwoju
duchowego człowieka, od pojmowania modlitwy jako obowiązku do pragnienia modlitwy jako
sposobu spotkania z Bogiem. Udowadniając, że modlitwa jest człowiekowi absolutnie konieczna, wyjaśnia, że człowiek, który ma rozum i wolę musi być jeszcze wspierany Bożą łaską,
aby wznieść się ponad świat naturalny i poznać głębie Bożej istoty, jak również po to, by praktykować cnoty nadprzyrodzone. Łaska Boża jest zatem niezbędna zarówno w pracy nad unikaniem grzechów, jak i w praktykowaniu cnót i aby to osiągnąć człowiek powinien być złączony
z Bogiem (por. J 15,4–5; 2 Kor 3,5)207.
Założyciel podaje przykłady modlitwy błagalnej u osób Świętej Rodziny. Jezus jest nauczycielem
modlitwy błagalnej, kiedy sam się modli, a następnie wyprasza u Ojca łaski dla swych uczniów.
Także w niebie wstawia się za ludźmi przed Bogiem, gdy Kościół prosi Go o miłosierdzie (por.
Rz 8, 34)208. Również Maryja – Matka Jezusa, której dusza zawsze czuwała w miłości i modlitwie była i jest Pośredniczką u Jezusa, który jest Orędownikiem wszystkich ludzi u Ojca. Natomiast, święty Józef był nie tylko świadkiem modlitwy Jezusa i Maryi, ale sam łączył z nimi swoje
prośby. Nasz autor, ukazując Osoby Świętej Rodziny modlące się o zbawienie świata, zachęca
wszystkich ludzi do podejmowania modlitwy błagalnej. Ona jest kluczem, którym można otworzyć niebo, więc każdy człowiek i osobno, i we wspólnocie, w jakiej żyje, winien o nią zadbać209.

2. Jak prosić?
Berthier jako praktyk modlitwy nie tylko przedstawia jej walory, ale także podaje sposoby modlitwy błagalnej. Zauważa, że człowiek został powołany do modlitwy w chwili stworzenia i obdarzenia godnością. Zatem, powinien zwracać się do Niego z błaganiem, aż do całkowitego
zjednoczenia z Nim w miłości210.
Mówiąc o sposobie modlitwy nasz autor stawia pytanie:, kto i do Kogo powinien kierować swe
prośby?. Na pytanie, kto powinien się modlić, bez wahania odpowiada, że powinni to czynić
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zarówno sprawiedliwi, jak i grzesznicy. Jego zdaniem, nie można bez łaski Bożej zwalczyć
wszystkich pokus i wytrwać w przyjaźni z Bogiem (por. Ap 5,8). Modlitwa jest tym bardziej miła
Bogu, im cnotliwszy jest człowiek, który prosi. Poprzez modlitwę wypełnia, bowiem akt wiary,
nadziei, miłości i rozwija się życie duchowe człowieka (por. 1 J 3, 21–22). Otrzymuje on od
Boga to, o co z wiarą prosi. Natomiast, grzesznik zobligowany jest do modlitwy, by zerwać z
grzechem i nabywać cnoty. Berthier zachęca grzeszników do modlitwy i zaufania Bożemu miłosierdziu. Podkreśla, że wspólnota Kościoła modli się za nich, dlatego nie powinni tracić nadziei, ale współpracować z Bożą łaską i uwolnić się z niewoli grzechu211.
Nasz autor wyjaśnia, że prośba powinna być skierowana do Tego, który potrafi spełnić jej cel i
pomoże w otrzymaniu dobra, którego się pragnie. Jest nim tylko Bóg, a jedynym Pośrednikiem
między człowiekiem a Ojcem jest Jezus Chrystus212. Dzięki Jego zasługom zarówno modlitwy
świętych, jak i każdego modlącego się, mają przystęp do Najwyższego. Z tego względu Berthier
zachęca człowieka do zjednoczenia modlitw z modlitwą Jezusa (por. J 14,13). Boski Odkupiciel
poprzez misterium Paschalne wyjednał człowiekowi łaskę otrzymania wszystkiego, o co poprosi
w imieniu Jezusa. Należy złożyć ufność w zasługach Chrystusa, tak jak to czyni wspólnota Jego
Kościoła, która kończy swoje modlitwy wezwaniem: „przez Chrystusa Pana naszego”. Prośba
zanoszona w imieniu Chrystusa jest prośbą o to, czego On pragnie dla ludzi213.
Nierzadko modlitwa bywa niedoskonała. Wówczas wstawiennictwo świętych, łączących swoje
modlitwy z ludzkimi, okazuje się nieodzowne, by uprosić u Boga potrzebne łaski. Prośba skierowana do świętych również przyczynia się do większej chwały Boga, jest uznaniem Jego Majestatu i świadectwem pokory stworzenia względem Stwórcy214.
Berthier nakłania, w czasie modlitwy błagalnej, do wzywania wstawiennictwa przede wszystkim
Najświętszej Dziewicy. Korzystając z nauki teologów twierdzi, że Bóg z radością patrzy, jak
ludzie wzywają pomocy u Maryi i uciekają się pod Jej Matczyny płaszcz, gdyż najprostszy sposób
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nabożeństwo, czyniąc z nich patronów swojej rodziny czy kraju. Por. Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna. II–II. 83.
a 11; J. Bethier. La clé. s. 84–90.

uzyskania łask u Syna Bożego wiedzie przez pośrednictwo Jego Matki. Właśnie Maryja, jako
troskliwa Matka całej ludzkości, godna jest czci szczególnie215.
Stwierdza, że modlitwę błagalną w intencji własnej, za żyjących i zmarłych winien podejmować
każdy chrześcijanin. Modlitwa za siebie samego wynika z konieczności, by wyzwolić się z grzechu, wytrwać w łasce i rozwijać cnoty. Modlitwa za innych wynika w naturalny sposób z miłości
bliźniego i przynosi wielką obfitość łask. Nasz autor, świadom wartości współpracy z łaską
uświęcającą, przypomina, że ci, którzy modlą się za innych, nawet, jeśli nie zostaną wysłuchani,
zachowują zasługę za modlitwę. Modlitwa w takich intencjach ma uzasadnienie we wspólnym
pochodzeniu wszystkich ludzi, ich godności wynikającej ze stworzenia na obraz Boży, obdarzenia rozumem i wolna wolą (Flp 4,6)216.
Aktem doskonałej miłości jest modlitwa błagalna zanoszona w intencji grzeszników, słabszych
w wierze, rządzących. Szczególną troską modlitewną należy otoczyć kapłanów i kandydatów do
kapłaństwa, by byli sługami według Serca Bożego217.
Modlitwa za zmarłych dotyczy dusz przebywających w czyśćcu i służy skróceniu ich męki. Stanowi kontynuację miłości do żyjących, którzy również po śmierci pozostają bliscy i oczekują
modlitewnej pomocy. (por. 2 Mch 44–46). Berthier stwierdza, że najskuteczniejszym sposobem
pomagania im jest ofiarowanie w ich intencji Mszy świętych lub przynajmniej uczestniczenie w
takich mszach218.
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Berthier realizuje postulaty Leona XIII, który rozważania o pobożności maryjnej zawarł aż w 9 encykli-

kach. Por. J. Bethier. Notre Seigneur. s. 127–128.
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Berthier wykazuje zasadność modlitwy za innych na podstawie Pisma Świętego. Stwierdza, że jeśli czło-

wiek modli się za innych, to jego modlitwa odpowiada woli Bożej według słów: „z całego serca pragnę ich zbawienia i
modlę się za nimi do Boga” (Rz 10,1), a także: „módlcie się za tych, którzy was prześladują” (Mt 5,44). Potwierdzają to także
wydarzenia biblijne, w których Jezus modli się za swoich uczniów (por. J 17,6n), Szczepan o nawrócenie Szawła
(por. Dz 7,59–60), a Jeremiasz za lud (por. Jer 32,16–44). Por. Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna. II–II. 83. a. 8. J.
Berthier. La clé. s. 94–97.
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3. Gdzie i jak długo prosić?
Założyciel uważa, że miejsce modlitwy błagalnej uzależnione jest od jej rodzaju. Jego zdaniem,
modlitwę osobistą można odmawiać w każdym miejscu (por. Jon 2, 2–11; Dn 9, 4n; 1 Tm 2,1–
2). Cała ziemia jest świątynią Pana, toteż każde miejsce jest dobre, by oddawać Bogu chwałę i
przedstawiać Mu swoją prośby. Na modlitwie wspólnotowej wierni zbierają się pod przewodnictwem kapłana w Domu Bożym. W nim modlitwa chrześcijańska nabiera szczególnej skuteczności. Stąd zachęca do częstego nawiedzania Najświętszego Sakramentu, uczestnictwa we
Mszy świętej i wspólnotowego przedstawiania Bogu próśb, szczególnie za grzeszników219.
Zagadnienie czasu przeznaczonego na modlitwę Berthier widzi w trzech aspektach. Mówi o
obowiązku modlitwy, o okolicznościach wskazujących na modlitwę i o długości trwania na modlitwie. Stwierdza, że obowiązek modlitwy wynika z jej potrzeby w walce z niebezpieczeństwami
na drodze do zbawienia (por. Mt 26,41). Boże przykazanie nie określa granicy czasu i pory modlitwy, jednakże ci, którzy ją zaniedbują i przez dłuższy czas się nie modlą – grzeszą, gdyż narażają się na utratę łaski zbawienia. Jako doświadczony duszpasterz, nasz autor podaje także inne
przypadki, które zobowiązują człowieka do modlitwy. Zalicza do nich miłość bliźniego i samego
siebie. Szczególnie akcentuje modlitwę o wyproszenie żalu za grzechy i szczęśliwą śmierć220.
Berthier uważa, że nie istnieje czas nieodpowiedni na modlitwę. Wie jednak dobrze o tym, że
dopóki człowiek żyje na ziemi, dopóty jego modlitwy będą przerywane rozmaitymi zatrudnieniami. Chrystus, nawołując do modlitwy, nie nakazuje zaprzestania wszelkich codziennych działań, ale wzywa do wyznaczenia na modlitwę odpowiedniego czasu221. Szczególną wagę przywiązuje nasz autor do modlitwy „Anioł Pański” odmawianej trzy razy dziennie, a także do modlitwy porannej i wieczornej oraz przed posiłkami i po nich. Wszystkie codzienne czynności
winno się polecać Bogu, by wpisywały się w ekonomię Boskiego planu zbawienia i stawały się
przez to doskonalsze (por. Ps 55,18)222. Modlitwa wieczorna ma mimo tego, że na ogół ma
wymiar dziękczynny za wszystkie dobrodziejstwa i przebłagalny z powodu grzechów i błędów,
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to jednak powinna zawierać w sobie prośbę o wzmacniający wypoczynek. Wzór wieczornej modlitwy pozostawił sam Chrystus, który mimo zmęczenia, spędzał noce na modlitwie. Zwyczaj
ten przejął Kościół i utrwalił w postaci nocnych adoracji i czuwań223.
Berthier podkreśla wagę punktualności i konsekwencji na modlitwie Uważa, że modlitwy winny
być tak liczne, jak ludzkie potrzeby. Każdego dnia pojawiają się okoliczności, które skłaniają do
powierzania się Bogu, w czasie studium, w chwilach trudności podczas pracy lub, gdy ktoś prosi
o modlitwę224. Modlitwa, zdaniem naszego autora, powinna trwać aż do osiągnięcia celu. Jeśli
celem życia ziemskiego jest oddawanie Bogu chwały i osiągnięcie życia wiecznego, zatem modlitwa powinna człowiekowi towarzyszyć nieustannie (por. 1 Tes 5,17). Łaska zbawienia jest
złączona z łaską wytrwałej modlitwy. Udzielić jej może człowiekowi tylko Bóg. Człowiek, nie
chcąc utracić Bożej łaski, powinien nieustannie prosić o Jego pomoc, a szczególnie o łaskę nieustannej świadomości Bożej obecności w życiu225.
4. Co zrobić, by prośba została wysłuchana?
Odpowiadając na to pytanie, stawiane przez każdego modlącego się człowieka, Berthier stwierdza, że prośba skierowana do Boga powinna dotyczyć tego, co godziwe. Ponadto, aby ją otrzymać, należy być dobrze usposobionym. Im człowiek będzie doskonalszy i im większą pokorą
będzie się cechował, tym szybciej zostanie wysłuchany. Mizerne skutki przyniesie modlitwa błagalna pozbawiona ufności i wytrwałości względem Boga. Zauważa, że Bóg czasami dla dobra
człowieka „ociąga się” z wysłuchaniem zanoszonej prośby, co jednak nie powinno spowodować
zaprzestania praktyki modlitwy226.
Ponadto modlitwa wymaga dobrego usposobienia ze strony modlącego się (Jk 4,3). By modlitwa
błagalna została wysłuchana powinna być zanoszona w dobrej intencji. Berthier zaleca wzbudzanie intencji szlachetnych i świętych, mających na celu przebaczenie grzechów, nabycie cnót,
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pogłębienie miłości ku Bogu. Wspomina także o intencjach wzniosłych, które towarzyszyły modlitwie Jezusa Chrystusa, kiedy składał Ojcu hołdy czci, dziękczynienia i prośby. Kościół zachęca wszystkich ludzi, szczególnie kapłanów, by łączyli z intencjami Zbawiciela swoje modlitwy i Msze święte227.
Skuteczność modlitwy zależy także od właściwego do niej przygotowania. Wymaga ono oderwania ducha od spraw ziemskich i skierowania go w stronę Boga. Berthier podpowiada, że
można tego dokonać, oddając się lekturze duchowej. Prawdziwa miłość Boga wyrażona przez
modlitwę wymaga skupienia uwagi wyłącznie na Bogu, by słuchać Jego słów i w Jego oblicze
się wpatrywać. Im bardziej człowiek w czasie modlitwy upodabnia się do Boga, tym bardziej
jego modlitwa staje się intymna i owocna228. Do tego, by modlitwa prośby została przez Boga
wysłuchana potrzeba wiary oraz zaufania, mającego wpływ na wytrwałość w czasie modlitwy.
Wiara w kontekście życia wiecznego jest fundamentem i początkiem zbawienia. Obietnica Chrystusa odnosi się do tych, którzy modlą się z wiarą w Boże słowo (Mt 21,22)229. Bóg wymaga
od człowieka ufności, gdyż bez niej modlitwa staje się mało skuteczna (Mt 9, 22). Trzeba mieć
chrześcijańską nadzieję i niezłomną wiarę, by odebrać owoce modlitwy uzyskane na mocy Bożych obietnic. Wiara i nadzieja wykluczają wszelkie wątpliwości, a modlitwy błagalne natchnione
tymi cnotami stają się bardziej skuteczne. Do tych dwóch cnót nasz autor dołącza także miłość.
Rozważanie dobroci i miłości Boga daje całkowitą pewność otrzymania wszystkiego, co konieczne do zbawienia230. Swoją moc modlitwa prośby zawdzięcza, więc wierze i ufności a zasługę czerpie z umiłowania Boga nade wszystko i ze względu na Niego samego231.
Podstawowym warunkiem skuteczności modlitwy błagalnej jest zdaniem Berhier pokora. Przestrzega on przed zbytnią pewnością siebie i zaufaniem w swoje możliwości (1 Kor 10,12). Człowiek, który opiera się jedynie na swoich siłach, przestaje odczuwać potrzebę bliskości Boga i nie
szuka z Nim kontaktu i z czasem upada w grzech. Gdy jednak, człowiek w swojej pokorze
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oddaje się Bogu, wówczas otrzyma wsparcie, odeprze pokusy i osiągnie życie wieczne, jak mówi
Jezus w Ewangelii (Łk 18, 9–17)232.
Nasz autor podkreśla znaczenie wytrwałości na modlitwie. Opiera się na słowach Chrystusa, by
nie ustawać w modlitwie i przypomina przypowieść o natrętnej wdowie (Łk 18, 1–8). Bóg pragnie, by wytrwale zwracano się do Niego z prośbami w przeróżnych potrzebach (Mt 11,12).
Przykładem jest postawa kobiety kananejskiej, której nawet początkowo odmowna odpowiedź
Jezusa nie pozbawiła ufności, wiary i siły do dalszej prośby (Mt 15, 21–28). Nie jest możliwe,
aby precyzyjnie określić czas trwania i liczbę modlitw potrzebnych do otrzymania określonej
łaski. Jednak, zaniedbywać modlitwy nie można z powodu braku ufności, odwagi, cierpliwości.
Gdy przedmiotem modlitwy są łaski duchowe, nie należy łatwo z niej rezygnować, bo taka modlitwa jest zawsze korzystna dla duszy. Boże „zwlekanie” nie może umniejszyć ludzkiej ufności,
która powinna przekraczać granice ziemskiego bytowania. Berthier podkreśla, że skutkiem wytrwałości na modlitwie jest łaska dobrej śmierci233.
Do grupy przymiotów podnoszących skuteczność modlitwy prośby nasz autor zalicza także:
umartwianie siebie, odosobnienie, pobożność, oraz zjednoczenie z modlitwami Jezusa. Stwierdza, że umartwianie ciała jest dla chrześcijan cnotą, której nie należy porzucać (Gal 5,24). Podaje,
że konieczne na drodze doskonałości jest połączenie umartwienia z modlitwą. Mistrzowie życia
duchowego potwierdzają, że istnieje ścisła zależność między ascezą a modlitwą. Asceza przygotowuje do modlitwy a modlitwa jej wymaga. Praktykować ją można poddając się we wszystkim
woli Bożej, trwając w posłuszeństwie wobec przełożonych, znosząc z cierpliwością trudności,
odmawiając sobie przyjemności i podejmując za zgodą spowiednika dobrowolne umartwienia
ciała234.
Podsumowując należy zauważyć wielką pożyteczność dla duszy ludzkiej tak praktycznego
przedstawienia modlitwy błagalnej w nauczaniu Ojca Berthier. Zaprezentowanie modlitwy błagalnej w tak przystępny dla człowieka sposób świadczy o wielkiej praktyce modlitwy autora.
Życiorys Ojca Berthier potwierdza, że był on człowiekiem modlitwy. Wiedział jak i o co Boga
prosić, a przy tym był wytrwały, cierpliwy i pokorny. Nigdy nie wątpił w to, że Bóg wysłucha
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jego prośby. Uważał, że Stwórca zawsze wybierze dla proszącego dziecka, to, co będzie dla
niego w danej chwili najlepsze. W swym nauczaniu próbował najpierw zachęcić człowieka do
modlitwy, a następnie wprowadzić go w tajniki modlitwy błagalnej. Czyniło to przez podanie
sposobu, miejsca, czasu modlitwy oraz przez wyjaśnienie człowiekowi, co ma zrobić, by jego
modlitwa została wysłuchana przez Boga. Jego nauczanie w temacie modlitwy prośby może
stanowić doskonałą pomoc w życiu modlitwy także dla człowieka trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa.

Riassunto:
La pràtica della preghiera di domanda secondo J. Berthier, il fondatore della Congregazione i
Missionari della Sacra Famiglia
L’insegnamento di P. Berthier, della preghiera di domanda, fu un gran aiuto nei suoi tempi, ma
anche oggi presenta una ricca fonte della scienza sul tema dello sviluppo della vita spirituale
della gente di quel periodo. P. Berthier non cercava di mostrare il suo punto di vista, ma seguiva
gli insegnamenti approvati dalla Chiesa, dai maestri di vita spirituale, arricchendole con i suoi
commenti straordinariamente precisi e necessari. Attingeva dalla Sacra Scrittura, dai Padri e Dottori della Chiesa. Il suo dono e l’innegabile merito fu una capacità di scegliere le giuste espressioni della Chiesa e il chiaro presentare di esse sia agli uomini bravi in teologia che a quanti non
furono educati in questa materia.

Inny artykuły na ten temat:
Ks. Adam Sobczyk MSF. Modlitwa rodzinna w życiu człowieka w nauczaniu sługi Bożego Jana
Berthier, Założyciela Misjonarzy Świętej Rodziny. Zamieszczony w Posłańcu Świętej Rodziny.
487/488 (2005) Nr 1–2. s. 8–9.

Ks. Andrzej Rabij MSF. Ks. Jan Berthier i jego dzieło w 100–lecie śmierci
(1840–1908–2008), a charyzmat rodziny.
Artykuł ukazał się w Posłańcu Świętej Rodziny 495 (2007) nr 3 s. 3–4.

Rok 2008 jest rokiem stulecia śmierci naszego O. Założyciela. Urodzony i wychowany u stóp
miejsca świętego La Salette, gdzie w 6 roku jego życia objawiła się Matka Boża podejmuje naukę,
staje się kapłanem Misjonarzy Saletyńskich i tworzy nowe dzieło, które przetrwało do dzisiaj,
mimo wielu zamieszań. To nowe Zgromadzenie Misjonarzy Św. Rodziny. Dzieło to żyje i rozrasta się. Jesteśmy w 15 prowincjach na świecie. Kilka celów pragnął uzyskać tworząc nowe
Zgromadzenie: stworzyć dzieło dla spóźnionych powołań, gdyż wiele powołań się marnuje;
przekazać posłanie z La Salette; na apel Leona XIII pomóc misjom zagranicznym.
Pragnieniem Ojca św. było jak najszybciej zrealizować projekt nowego Zgromadzenia. 14 listopada 1895 roku papież udziela swojego błogosławieństwa, a 28 września 1895 roku uważa się
jako datę założenia Zgromadzenia O. Berthier pisze zaraz konstytucje dla tego nowego Zgromadzenia, zbiór przepisów, praw, wytycznych i zakazów. Pierwszą placówką było Grave w Holandii, mimo, że O. Berthier był francuzem. Szukał jak mówił czegoś naprawdę ubogiego i takie
było Grave. Na drodze do zrealizowania swojego projektu napotkał wiele przeszkód tak zewnętrznych jak i wewnętrznych. Nie załamał się i nie odstąpił od powołania Zgromadzenia.
Choć wielu uczniów z racji bardzo ubogich warunków odchodziło, to wielu pozostawało ze
względu na osobiste walory O. Berthier i miłość oraz sympatię okazywaną już od pierwszej
chwili wejścia we wspólnotę. W chwili śmierci, a więc 16 października 1908 roku Zgromadzenie
liczyło 25 księży, 54 scholastyków i 70 uczniów. Dzisiaj liczy ok. 1000 członków.
Czynnikiem decydującym o wyborze nazwy Zgromadzenia było chyba breve Leona XIII z 1892
roku, w którym kult Św. Rodziny opisany zostaje jako niezbędny na ówczesne czasy. Powodem
wyboru Św. Rodziny był fakt, że to właśnie w Świętej Rodzinie Jezus wzrastał i przygotowywał
się do bycie Misjonarzem. Inne argumenty to te, że w Świętej Rodzinie żyją razem trzy osoby
świętsze niż ktokolwiek, kto kiedykolwiek chodził po tym świecie, wszystkie cnoty ludzkie znalazły tu swój wyraz w najdoskonalszej formie i Święta Rodzina może być postrzegana za przykład każdej z cnót.
Zainteresowanie rodziną pojawiło się wraz z nazwą Zgromadzenia, ale też wydaniem w 1904
roku „Posłańca Św. Rodziny” jako miesięcznika dla rodzin katolickich. „W pracy pisarskiej
zwracał się do matek chrześcijańskich, mężczyzn, pełniących rolę męża i ojca, do młodych osób

szukających swojego miejsca w życiu, a także do dzieci, które mogą być apostołami wobec swoich rodziców. „W ostatniej książce „Kult i naśladowanie Św. Rodziny” zawarł kwintesencję
świętorodzinnego rysu duchowości chrześcijańskiej, spisanej rok przed śmiercią. To kompendium wiedzy i pobożności względem Jezusa, Maryi i Józefa. Tu też umieszcza praktyczne porady
i zachętę do małżonków, rodziców, dzieci oraz pracodawców, by żyli według wzoru Świętej
Rodziny. Misji przybliżenia rodzinom wzoru Świętej Rodziny poświęcił się do końca i pozostawił ją swoim duchowym synom w testamencie. Na uwagę zasługuje jego obrona godności człowieka, która wynika z faktu stworzenia na obraz i podobieństwo Boże i powołania go do osobistej relacji z Bogiem. Ukazuje powołanie człowieka do świętości wpisane w codzienność życia.
Bardzo podkreślane dzisiaj w Kościele przedstawianie rodziny jako domowego kościoła już
wówczas widział O. Berthier. Zachęcał do kontemplacji osób Świętej Rodziny, do skopiowania
wzoru i ofiarowania go światu przez życie całkowicie zgodne z Jej duchem. Widział potrzebę
zreformowania rodziny przez ukazanie przykładu Świętej Rodziny, która jest lekarstwem na
wszystkie duchowe dolegliwości” ( ks. A. Sobczyk)
Pragniemy być wierni wskazaniom O. Berthier. Napisał: ”Moje dzieci, bądźcie tego pewni, że
najwięcej dobra uczynicie dla swoich wiernych, kiedy we wszystkich swoich kazaniach, pouczeniach, katechezach, zachętach skierowanych do nich pociągniecie ich do nabożeństwa i do naśladowania św. Rodziny z Nazaretu. Nie możecie być szczęśliwi w domu zakonnym, a także w
waszym powołaniu nie naśladując Św. Rodziny”. Nasz współbrat napisał, że „dla nas misjonarzy
Św. Rodzina jest oknem, poprzez które możemy zobaczyć świat i mu pomóc. Ks. Berhier patrząc przez okno świętorodzinne potrafił zrozumieć świat, który go otaczał. Więcej! „Potrafił
mu pomóc. Był przy tych, którzy są biedni i słabi. Jak ogrodnik pielęgnował i wspomagał życiowe wybory młodych, ubogich chłopców. Głosił rekolekcje w miejscach, do których nikt już
nie zaglądał, uważając, że ludzie w tych miejscowościach są tak zepsuci, że już nic nie jest im w
stanie pomóc: biedne, rozpite wioski, zdemoralizowane miasteczka i robotnicze dzielnice wielkich miast we Francji, gdzie rodziła się klasa robotnicza, okłamywana przez utopijne ideały socjalistów i komunistów. On był tam ze swoim słowem i obecnością”. (ks. A. Bajorski)
Dzieło Zgromadzenia otrzymało imię Świętej Rodziny. Konstytucje zapiszą, że Święta Rodzina
jest doskonałym wzorem ducha bojaźni Bożej, posłuszeństwa, miłości, pokory i pracowitego
życia, ubóstwa i czystości, które mają charakteryzować to Dzieło. Założyciel wskaże nam Św.
Rodzinę i nazywa ją „doskonałym wzorem jedności serc, wzajemnego zrozumienia, posłuszeństwa i wyrzeczenia dla dobra innych”. Ważne jest zauważenie,że w Św. Rodzinie przyszedł na
świat Jezus. Wcielenie to wielki dar. Stało się ono dla nas misjonarzy stałą postawą solidarnego

włączania się w życie i w walkę mężczyzn i kobiet naszych czasów, szczególnie grup uciśnionych, poza marginesem. Bardzo głęboko leży nam na sercu zapis konstytucji mówiący o tworzeniu we wspólnotach zakonnych prawdziwie rodzinnej atmosfery życzliwości i dużej gościnności. To dzięki Św. Rodzinie jako misjonarze wyjeżdżający poza granice kraju wezwani jesteśmy do obalenia murów, które dzielą, granic, które dyskryminują i planów, które tworzą hierarchie i wykluczają, by doprowadzić wszystkich ludzi do tego, by mieli udział w jednej rodzinie
Ojca. To może się też dokonać w relacjach międzyludzkich, w świeckich strukturach, w rodzinie,
z sąsiadami, w pracy.
Papieże naszych czasów Jan Paweł II i Benedykt XVI postrzegają rodzinę jako Kościół domowy
i sanktuarium życia. Duchowe bogactwo życia Świętej Rodziny jest doskonałą podstawą odnowy
moralnej i duchowej współczesnych rodzin i społeczeństw. Stawiamy sobie pytanie, czy Zgromadzenie wypełnia zadania postawione przez O. Założyciela i czy jest wierne swoim zobowiązaniom, swojemu charyzmatowi? Dzisiaj tym pytaniem obejmujemy tematykę rodzinną, bo to
jeden z naszych charyzmatów?
W duchu O. Założyciela podejmuje Zgromadzenie dzisiaj prace nad duchowością świętorodzinną, kiedy troszczy się o formację tak alumnów Seminarium, jak i księży i braci zakonnych,
gdy wydawane są materiały formacyjne w otwartym Ośrodku Formacji w Ciechocinku i kiedy
tutaj też przeprowadza się rekolekcje ewangelizacyjne, kiedy Dom Rekolekcyjny w Bąblinie podejmuje rekolekcje oczyszczające wraz z kontemplacją Św. Rodziny i inne formy. Włączyliśmy
się w krajowy nurt zatroskania o rodzinę prowadząc rekolekcje dla małżonków ucząc dialogu
małżeńskiego, rekolekcje dla narzeczonych, rekolekcje dla mężczyzn i ojców, a w planie są też
dla kobiet i matek. Seminarium w Kazimierzu Biskupim jako diecezjalny Ośrodek Spotkań Małżeńskich otworzył się dla takich działań. Misjonarze prowadzą rekolekcje parafialne o tematyce
rodzinnej.
Misjonarze św. Rodziny w swoich parafiach tworzą wspólnoty apostolskie, w których małżonkowie i całe rodziny wpatrzone we wzór Św. Rodziny pracują nad swoją duchowością, postępują
duchowo i wprowadzają swoje dzieci na tę drogę rozwoju. To takie wspólnoty jak: Kościół
Domowy, Eguipe Notre Dame, Rodziny Nazaretańskie, Neokatechumenat i inne. Ale to też
wielka praca duchowa w Apostolstwie Dobrej Śmierci, formująca członków rodzin. To też mozolna praca nad młodzieżą uzależnioną, by przywrócić ich rodzinie i społeczeństwu. Ale też
wyrywanie osób uzależnionych od alkoholu, kiedy wspólnoty A–A przywracają pełnię człowieczeństwa.

Czy możemy spokojnie spać przekonani, że jako synowie O. Bethiera po stu latach od Jego
śmierci zrobiliśmy wszystko, co do nas należy? Robimy sobie rachunek sumienia, ale też zapraszamy do takiego rachunku rodziny skupione przy naszych parafiach, wspólnotach zakonnych.
A może ten skromny jubileusz będzie zaproszeniem do współpracy jeszcze wielu innych rodzin.
Co zrobimy razem, by polska rodzina była lepszą, bardziej uspołecznioną i bardziej wierzącą?
Czy już wizerunek Św. Rodziny w Twoim domu kieruje Twoje myśli i modlitwy ku Niej, wypraszając Jej Opiekę? Być może jakaś wspólnota apostolska już pomaga Waszemu Małżeństwu i
Rodzinie wejść w pełnię zaangażowania w życie Kościoła? Być może żyjesz już pewnymi zobowiązaniami, które bardzo skutecznie wprowadziły Was na drogę aktywności duchowej i apostolskiej w duchu wezwania Jezusowego” „Wypłyń na głębię!?”

Ks. Adam Sobczyk MSF. Naśladowanie cnót Świętej Rodziny jako sposób
religijno–moralnej odnowy rodziny i społeczeństwa w nauczaniu sługi Bożego Jana Berthier.
Artykuł ukazał się W: Ateneum kapłańskie.
Włocławek zeszyt 1(584) lipiec–sierpień 2006. Tom 147 s. 131–143.

Niniejszy artykuł stanowi próbą odpowiedzi na pytanie współczesnego człowieka: jak wzmocnić instytucję rodziny i stworzyć właściwe relacje panujące między jej członkami, a także pomiędzy rodziną a społeczeństwem. Problem ten jest w naszych czasach niezwykle istotny, choć nie
nowy. Najbardziej niepokojące nie są jedynie same wydarzenia – wzrastającej liczby rozwodów,
konkubinatów i rozbitych małżeństw. Najgorsze jest stopniowe przyzwyczajanie się do takiego
modelu życia współczesnej rodziny chrześcijańskiej i zacieranie granicy życia moralnie dobrego
i złego, o czym pisał już Jan Paweł II235. Osoby żyjące przez wiele lat w związkach sakramentalnych uważa się za nienowoczesne. Preferuje się natomiast związki „przelotne", które ograniczałyby do minimum odpowiedzialność za drugiego człowieka. W ten sposób wzrasta egoizm i
przedmiotowe tratowanie drugiego człowieka. Tymczasem w osobie ludzkiej jest zakorzeniona
tęsknota za rodziną, miłością, związkiem trwałym, opartym na wzajemnym zrozumieniu, szacunku i odpowiedzialności. Do takiej przecież wspólnoty ludzie zostali powołani w akcie stwórczym Boga (Rdz 1, 27). Dlatego konieczna jest duchowa odnowa chrześcijańskiej rodziny, która
w naturalny sposób wpłynie również na religijno–moralną odnowę społeczeństwa.
Współczesny człowiek potrzebuje odpowiednich wzorców, które ukażą mu sposób realizowania powołania do szczęścia rodzinnego i przezwyciężania codziennych trudności na tej drodze.
Najlepszym zaś wzorem jest ukazanie życia Jezusa, Maryi i Józefa oraz zaznaczenie cnót, które
nieustannie rozwijali, umacniając więzy miłości z Bogiem i między sobą. Ktoś może uważać ten
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przykład za nieodpowiedni dla współczesnych czasów, jednak głębsza analiza życia Osób Świętej Rodziny potwierdzi zasadność przytoczenia tego wzoru współczesnemu człowiekowi. Co
prawda czasy się zmieniły i warunki życia współczesnej rodziny są inne od tych, w jakich żyła
Rodzina Nazaretańska, jednak rodzina stanowi nadal wspólnotę opartą na wzajemnych relacjach, w których powinna dominować miłość i wypływający z niej szacunek, zaufanie i odpowiedzialność. Posiadając te cnoty, członkowie rodziny są w stanie przezwyciężyć wszystkie trudności i zagrożenia, jakie przynosi im życie, także w XXI wieku. Dlatego istotne wydaje się być
podkreślenie konieczności rozwijania cnót według wzoru, jaki dała Święta Rodzina. Pomoże w
tym bogactwo nauczania ks. Jana Berthier, który w swoim życiu odznaczał się wielkim nabożeństwem do Świętej Rodziny, a także pragnieniem zachęcenia wszystkich ludzi do naśladowania Jej cnót. Uważał to bowiem za najdoskonalszy sposób odnowy religijno–moralnej rodziny,
a poprzez nią i społeczeństwa.
Wpatrywanie się we wzór Świętej Rodziny wyzwala pragnienie osiągnięcia szczęścia, które było
Jej udziałem już na ziemi. Z woli Bożej człowiek przychodzi na świat i osiąga szczęście w otoczeniu rodziny. Bóg ustanowił rodzinę pragnąc, by człowiek wzrastał w niej w miłości. Berthier
uważa, że rodzina jest podstawą chrześcijańskiego społeczeństwa i jest przekonany, że może się
ona cieszyć szczęściem, jeśli podejmie trud naśladowania Świętej Rodziny. Człowiek, pragnący
szczęścia dla siebie i swoich bliskich, musi umacniać wartość rodziny w takich warunkach kulturowych, w jakich przyszło mu egzystować. Rodzina jest miejscem, gdzie człowiek uczy się
przeżywać i pokonywać wszelkie przeciwności. Winna stanowić oparcie i pomoc, której próżno
szukać na zewnątrz236.
By rodzina chrześcijańska mogła stanowić takie oparcie, człowiek w niej żyjący powinien niczym
rzeźbiarz modelować w swym sercu cnoty, którymi żyła Święta Rodzina. Jej szczęście nie leżało
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w bogactwach czy ziemskiej, przemijającej chwale, ale w służbie człowiekowi wypełnianej najpierw we własnym otoczeniu rodzinnym. Rodzina bowiem stanowi przestrzeń, w której człowiek uczy się miłości doskonałej, dochodzi do zjednoczenia z Jezusem i uświęca siebie, aby
uświęcać innych. Analizując przykład Świętej Rodziny, ks. Berthier wypełnił postulat Leona
XIII, który chciał zachęcić ludzi do praktykowania cnót na Jej wzór. Papież nauczał, że cnota
chrześcijańska ma wielką moc leczenia zła przygniatającego ludzkość oraz oddalenia zagrażających jej niebezpieczeństw. Do cnoty zaś najlepiej pobudza się przez przykład. Dlatego popierał
stowarzyszenia Świętej Rodziny mające za cel naśladowanie Jej świętości. Wszyscy wstępujący
do stowarzyszenia powinni wpatrywać się w cnoty Jezusa, Maryi i Józefa, stosować je do siebie,
przemieniając swoje rodziny i społeczeństwa237. Omawiając cnoty, Berthier dzieli je na praktykowane względem Boga, bliźniego i samego siebie.

1. Cnoty względem Boga
Omawiając cnoty mające za przedmiot samego Boga, albo należny Mu kult, Berthier przybliża
Świętą Rodzinę jako wzór wiary, nadziei, miłości, które stanowią podstawę życia nadprzyrodzonego oraz religijności podtrzymującej życie nadprzyrodzone w człowieku238. Podkreśla, że
wiara stanowi podstawę świętości rodziny chrześcijańskiej. Dzięki wierze wiemy, że Bóg chce
się darować nam i my możemy z Jego łaską kochać Go jako nasze dobro najwyższe239. Rozpatrując wiarę Osób Świętej Rodziny zauważa, że Jezus nie musiał wierzyć, gdyż widział Boga.
Natomiast Maryja i Józef mogli Boga poznawać przez wiarę, gdyż Bóg powołał Ich do szczególnego zadania. Posiadali wysoki stopień wiary, która jest podstawą świętości. Po narodzinach
Jezusa Święta Rodzina żyła nie dla ziemi, ale dla nieba. Jezus czynił wszystko, by przypodobać
się Ojcu. Maryja i Józef przyłączyli się do Jezusa, by żyć Jego boskim życiem i pozwolić się
prowadzić promieniom Jego światłości. Dlatego mogli kroczyć ścieżką sprawiedliwości, od
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cnoty do cnoty, a w ich duszach nie było żadnego nieuporządkowanego przywiązania. Wskazując na sposób uczenia prawd Bożych św. Józefa i Maryi oraz ich wspólnego wsłuchiwania się i
wpatrywania w Jezusa, ks. Berthier zaznacza, że naukę wiary należy przyswajać sobie w rodzinie.
Ona jest najbardziej konieczna ze wszystkich nauk, gdyż przyczynia się do zbawienia. Powinna
się odbywać poprzez ukazywanie opowiadań biblijnych i Ewangelii240. Przypuszcza, że Jezus
powtarzał rodzicom naukę Bożą. Maryja i Józef karmili się prawdami boskimi. Podobnie każda
rodzina chrześcijańska nie powinna poprzestawać na pragnieniu poznania prawd religijnych.
Rodzice powinni żyć zgodnie z zasadami Ewangelii, chroniąc członków swych rodzin przed
zgubnym wpływem świata241.
Konsekwencją wiary jest życie według jej zasad. Jezus czynił wolę Ojca. Tak czynili Maryja i
Józef i tak powinny czynić rodziny chrześcijańskie (J 8, 12). Nasz autor wskazuje na wspólnotę
pierwszych chrześcijan, żyjących duchem Świętej Rodziny w modlitwie, miłości i służbie Bożej.
Stwierdza, że mieli oni jedno serce i jedną duszę. Podkreśla, że kiedy Jezus, Maryja i Józef staną
się wzorem rodzin chrześcijańskich, wówczas myśli płynące z wiary napełnią umysły, ożywią
pragnienia i pokierują uczynkami. Ofiarowane Bogu staną się święte i zasługujące na niebo242.
Omawiając cnotę nadziei Berthier przedstawia Świętą Rodzinę jako wzór złożenia całej ufności
w Bogu. Podkreśla, że co prawda Maryja i Józef nie mogli oglądać Boga, ale mogli oglądać Jezusa
w Jego ludzkiej naturze. To powodowało wzrost pragnienia kontemplowania Jego bóstwa.
Obietnice złożone przez Boga pierwszym rodzicom, a następnie patriarchom i prorokom, stały
się dla Maryi i Józefa źródłem nadziei pośród najtrudniejszych ziemskich doświadczeń. Żadne
cierpienia nie były w stanie zakłócić spokoju Ich serc. Berthier akcentuje, że nadzieja w postaci
oczekiwania dóbr wiecznych, która pomagała Świętej Rodzinie znosić największe krzywdy, pomoże i dzisiaj rodzinom chrześcijańskim. Fundamentem tej nadziei są Boże obietnice wyrażone
w Biblii. Bóg jest przy nas w każdym naszym doświadczeniu, tak jak towarzyszył próbom Maryi
i Józefa. Dozuje próby według możliwości ludzkich i towarzyszy człowiekowi, by ten mógł się
na Nim oprzeć. Podobnie, jak w życiu Świętej Rodziny cierpienia przeminęły, choć były długie
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i bolesne, a pozostała wieczna chwała, tak będzie i w życiu rodziny chrześcijańskiej, gdy swą
ufność złoży w Bogu243.
Miłość Boga jest – zdaniem ks. Berthier – celem wszelkiego prawa, doskonałością każdej istoty
rozumnej. Święta Rodzina jest wzorem miłowania Boga. Jezus żył jedynie dla swego Ojca i ku
Niemu wznosił pragnienia serca. Maryja Niepokalanie Poczęta wzrastała w miłości Bożej, która
została pomnożona przez Wcielenie Syna Bożego. Jej serce stało się płomieniem, miłości roznieconym obecnością Jezusa. Kochała Ojca i Syna. Święty Józef przebywając w obecności Jezusa i Maryi, rozpalił się podobną miłością. Szczęśliwe rodziny chrześcijańskie, w których Bóg
jest miłowany ponad wszystko. Miłowanie Boga to największe dobro i wypełnienie obowiązku
chrześcijańskiego, źródło zasług, bez którego dusza pozostaje martwa i niezdolna do spełnienia
aktów godnych nieba. Dlatego nasz autor zaleca rodzinom chrześcijańskim, by ich członkowie
rozpalali w swych sercach miłość do Boga. Zauważa, że światu zagraża niebezpieczeństwo z
powodu wygasania miłości do Boga. Należy rozpalić ten płomień i ocalić dusze poprzez odnowienie rodziny i przekształcenie społeczeństwa244.
Zaznacza, że jeśli miłość jest szczera, wówczas chętnie podporządkowuje się woli tego, kogo
kocha. Chce czynić to, co podoba się przedmiotowi naszej miłości. Tak czynił Jezus – wszystko
z miłości do Ojca. Podobnie czynili Maryja i Józef, którzy kochając Boga, umiłowali i wypełniali
Jego wolę. Wypełniali bardzo dokładnie wszystkie Jego polecenia. W Ich przeżyciach (narodzenie, ofiarowanie w świątyni, ucieczka do Egiptu), nigdy nie było skargi na wolę Boga. Tajemnica
takiego zachowania tkwi w zjednoczeniu Ich serc z Bogiem. Zdają się na wolę Boga pomimo
trudności. Święta Rodzina jest wzorem posłuszeństwa woli Bożej dla współczesnej rodziny
chrześcijańskiej245.
Święta Rodzina jest także, według Berthier, nauczycielką cnoty religijności, będącej najwznioślejszą ze wszystkich cnót moralnych, gdyż mającej za przedmiot kult Boga. Stwierdza, że dzieci,
które nie szanują Boga, nie będą także kochały rodziców. Szczególnym zadaniem Maryi i Józefa
było zjednoczenie z sercem Jezusa i w ten sposób wnikanie w Jego uczucia czci względem Boga
Ojca. Czynili to każdego dnia i w ten sposób chwała Boża była zawsze na Ich ustach i w uczyn-
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kach. Święta Rodzina była czcicielką Boga w Duchu i w prawdzie. Ona stanowi doskonały model życia religijnego chrześcijańskiej rodziny. Każdy dom chrześcijański powinien być „domowym Kościołem" (Ef 5, 19), w którym Bóg będzie znany, szanowany, uwielbiany. Zadaniem
rodziców jest nauka oddawania Bogu należnej czci przez przykład modlitwy, życia sakramentalnego i uczynków miłosierdzia246.

2. Cnoty względem bliźniego
Ks. Berthier w swoim nauczaniu mocno akcentuje obowiązek miłości bliźniego. Poprzez wzór
Świętej Rodziny przybliża cnoty zarówno względem członków najbliższej rodziny, jak i bliźnich
w sensie szerszym. Stwierdza, że miłość Boga i bliźniego stanowią razem tę samą cnotę, dlatego
dusze, które dążą do doskonałości, powinny się zatroszczyć o rozwój doskonałej miłości bliźniego (por. U 4, 20)247. Przejawem miłości bliźniego jest – zdaniem naszego autora – gorliwość
o zbawienie dusz, która jest zarazem pragnieniem pomnożenia chwały Bożej. Bliskość Jezusa
rozpaliła w Maryi i Józefie gorliwość o zbawienie ludzi. Współdziałali oni w dziele Syna Bożego
przez modlitwę i doskonałość życia. Promieniowali cnotami na osoby, które spotykali. Czynili
akty gorliwości poprzez dobre rady, napomnienia, szczerą chęć przebaczenia wyrządzonych
krzywd, cierpliwego znoszenia urazów i gorliwej modlitwy o zbawienie dusz. Z Ich serc należy
czerpać święty zapał w działalności apostolskiej i nim rozpalić świat. Jest to zadanie wszystkich
ludzi. Gorliwość Maryi i Józefa polegała na poddaniu się we wszystkim zrządzeniom Opatrzności Bożej. W sercach Osób Świętej Rodziny, rodzice i dzieci powinny dostrzec wzór troski o
zbawienie pozostałych członków rodziny. Modlitwa, nauka prawd Bożych i obowiązków chrześcijańskich, ochrona przed zgubnymi zwyczajami, a także przyzwyczajanie do praktyk pobożnych, stanowią dobry sposób realizacji tego zadania248.

a) cnoty dzieci względem rodziców
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Do cnót miłości względem rodziców nasz autor zalicza przede wszystkim szacunek, posłuszeństwo i łagodność. Podkreśla, że Święta Rodzina szanowała się wzajemnie. Jezus nigdy nie lekceważył ziemskich rodziców, dlatego dzieci powinny okazywać wdzięczność rodzicom, którzy
zastępują im Boga na ziemi. Rodzice natomiast mają powiększać swój autorytet w oczach dzieci,
będąc dla nich autentycznymi przedstawicielami Boga249.
Berthier omawia miłość Jezusa do Maryi i Józefa. Podkreśla, że Syn Boży kochał Ich przez całą
wieczność. W czasie ziemskiego życia był Im posłuszny. Maryję już przed wiekami wybrał i
obdarzył łaskami, a Józefa przygotował do godności Oblubieńca Matki Syna Bożego. Serce Jezusa pełne miłości do ludzi, obdarza nią na pierwszym miejscu swoich rodziców. Miłość Jezusa
była ochłodą dla serc Maryi i Józefa we wszystkich cierpieniach i trudnościach, jakie spotkali na
ziemi i pomocą w przejściu do życia wiecznego. Szczęśliwi rodzice, których dzieci przez posłuszeństwo upodabniają się do Syna Bożego. To wielka ulga dla rodziców odbierać wdzięczność
od dziecka i wielki dla nich zaszczyt. Dlatego nasz autor zachęca dzieci w rodzinach do posłuszeństwa, wdzięczności i szacunku wobec rodziców, minimalizowania im trosk, rozczarowań i
cierpień250. Apeluje, by dzieci zatroszczyły się o spokojną starość i godziwą śmierć dla swych
rodziców. Niezapewnienie umierającym rodzicom możliwości pojednania z Bogiem i bliźnimi
nazywa okrucieństwem251.
Nasz autor stwierdza, że szczęśliwe są osoby, które naśladując łagodność Jezusa, Maryi i Józefa
wprowadzają pokój do swoich rodzin. Zachęca do działalności stanowczej i konsekwentnej, ale
nacechowanej dobrocią, wychowaniem w zaufaniu i jednością, która sprzyja wzajemnemu przebaczaniu. Pobożność synowska i ojcowska, czułość małżonków, przyjaźń, patriotyzm, dają
chrześcijaństwu siłę i czystość, ponieważ podnoszą miłość. Szczególny szacunek zaleca względem dobroczyńców, gdyż wdzięczność jest duszą religii, pobożności synowskiej, miłości, którą
wnosimy do społeczeństwa252.
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b) cnoty małżonków
Ks. Berthier wymienia także cnoty mające na celu zapewnienie miłości wewnątrz rodziny i wychowania do miłości w rodzinie. Podkreśla, że zachowanie jedności, wierności, czystości, zgody
i miłości jest obowiązkiem małżonków względem siebie, a także względem dzieci i społeczeństwa (Rdz 2,24; Ef 5,25). Mówiąc o jedności małżonków Berthier stwierdza, że nigdy nie było
podziału między Jezusem i Jego Kościołem. Dlatego jedność serc musi królować w rodzinie
chrześcijańskiej. Ona czyni dobro w życiu małżonków i pozwala przetrwać wszystkie gorycze
tej ziemi. Ona otacza dzieci atmosferą pokoju i pozwala rozwijać im wszystkie zdolności i
cnoty253. Wielką rolę przypisuje również wierności. Stwierdza, że człowiek winien czuwać nad
swoimi pragnieniami, by nie pobłądził. Powinien przestrzegać wierności względem współmałżonka, z którym został zjednoczony przed ołtarzem i któremu tam przysięgał wierność. Powinien zachować czystość i unikać złych okazji254. Apeluje, by małżonkowie nie tracili czasu poza
domem. Zauważa, że z członkami najbliższej rodziny łączą człowieka najsilniejsze więzy szacunku, miłości, posłuszeństwa, życzliwości. Rozważa miłość, jaką Maryja i Józef okazywali sobie, stawiając ją za przykład małżonkom współczesnym.
Podkreśla, że najściślejszym naturalnym zjednoczeniem osób, jest zjednoczenie małżeńskie (Mk
10, 7). Zjednoczenie to okazuje się tym trwalsze, im jest czystsze. Takie właśnie więzy dziewiczego małżeństwa łączyły Maryję i Józefa. Berthier zaznacza, że nigdzie indziej nie ujawniła się
w tak doskonały sposób duchowa miłość, jak w małżeństwie św. Józefa. Suponuje, że to przede
wszystkim wewnętrzna piękność Maryi, której dziewictwo było szczególną ozdobą, stanowiła
dla Józefa przedmiot miłości. Im bardziej kochał czystość, tym bardziej pragnął ją zachowywać,
zarówno w małżonce, jak też w sobie. Zjednoczenie serc Maryi i Józefa w dziewiczej czystości
stanowi fundament Ich miłości. Dzięki temu jego naturalne pragnienia były ukierunkowane na
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zachowanie dziewictwa Maryi. Ona była dla Józefa skarbem, który powierzyło Mu niebo. Dlatego przeszedł z Nią przez życie, towarzysząc Jej, będąc oparciem i obrońcą Jej godności255.
Podobnie Maryja kochała swego męża i otaczała go szacunkiem, mimo to, że nie był naturalnym
ojcem Jej dziecka. Józef – podkreśla Berthier – był Jej godnym bratem w zachowywaniu dziewictwa i współuczestnikiem wszystkich Jej cnót. Maryja była wdzięczna Józefowi za liczne dowody jego oddania i wierności. Razem szli przez życie, modlili się, pracowali i cierpieli. Oboje
byli wierni misji, jaką zlecił Im Bóg. Stanowią, więc doskonały przykład dla współczesnych rodzin. Uczą miłości, która nie bazuje na zaszczytach i bogactwach tego świata, ale jest owocem
cnoty. Miłość prowadzi do szacunku osoby kochanej, natomiast czystość zjednuje szacunek i
przyjaźń. Nasz autor zachęca do zachowania czystości, do której małżonkowie chrześcijańscy
zostali powołani. Zaleca, by wzajemne relacje małżonków były oparte na jedności, radości, pokoju i wyrozumiałości256.
Berthier akcentuje także znaczenie zgody w życiu rodzinnym. Zauważa, że powinna ona panować szczególnie między tymi, których łączą więzy krwi, a także między sąsiadami i narodami.
Zgoda powoduje, że wspólne życie staje się piękne i święte. Cały urok rodziny i domu zasadza
się na zgodzie, podobnie jak urok świata zgodnego z boskimi prawami. Autor wyjaśnia, że w
Trójcy Świętej Osoby żyją w doskonałej jedności. Tego, czego chce Ojciec, pragną również Syn
i Duch Święty. Tak powstała harmonia niebios. W ten sposób Bóg wycisnął w każdym ze stworzeń swój obraz jedności. To, czego dokonał na świecie, dokonał też w rodzinie. Sprawdziło się
to szczególnie w Rodzinie Józefa i Maryi, w której zgoda była tak doskonała, że warto ją naśladować w rodzinach współczesnych. Tam, gdzie panuje zgoda, tam przebywa Jezus. Zgoda pochodzi od Boga. Dlatego należy zbliżać się do miłości Chrystusa poprzez naśladowanie wzoru
Świętej Rodziny257.
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c) cnoty rodziców względem dzieci
W tej części omawiania cnót, Berthier rozważa miłość Maryi i Józefa do Jezusa. Podkreśla przywilej macierzyństwa Maryi wobec Jezusa. Zauważa, że życie Maryi i Józefa było ofiarowane dla
Jezusa. Zawiera w sobie poświęcenie dla dzieci, zagwarantowanie im potrzebnych środków do
życia, obdarzenie miłością, troskę o zbawienie ich duszy. Stąd nasz autor nawołuje do nauki
dzieci prawd wiary, ćwiczenia w chrześcijańskich cnotach, dawania dobrego przykładu, umożliwiania realizacji powołania życiowego. Zaznacza, że miłość rodziców nie może pozostać niepłodna. Z tej miłości musi wynikać troska o dobre wzrastanie. Stąd edukacja dzieci jest pierwszym i najważniejszym obowiązkiem ojców. Od tego, bowiem zależy przyszłość ziemska i
wieczna dzieci, samych rodziców i społeczeństw258.
Nasz autor podaje zasady nauczania intelektualnego i religijnego, które w procesie wychowania
dzieci powinni uwzględnić rodzice i wychowawcy. Piętnuje rodziców, którzy wychowują dzieci
bez Boga259. Nauczanie religijne, zdaniem Berthier, jest konieczne dla zbawienia. Edukacja powinna składać się z dwóch części. Pierwsza obejmowałaby prawdy religijne, druga wychowywanie do cnót i ich praktykowania, co jest jedynym sposobem pokonania złych skłonności. Wychwala postawę ojców, którzy nauczają dzieci katechizmu, modlitw, opowiadają historią zbawienia. Chwali praktykę lektur religijnych w rodzinie260. Zauważa, że błędy dzieci są w efekcie
przypisywane ich rodzicom, przynosząc zawstydzenie, tak samo jak cnotliwe czyny dzieci przynoszą chlubę ich rodzicom. Rodzice powinni pragnąć dla dziecka dziedzictwa niebieskiego. Honorem dla ojca jest widzieć syna będącego również dzieckiem Boga. Jeśli dzieci wpadają w perwersje, to często jest to wynikiem tego, że rodzice zabiegają jedynie o rzeczy doczesne. Berthier
podkreśla olbrzymie znaczenie modlitwy ojcowskiej, która powinna towarzyszyć dzieciom,
szczególnie w okresie ich wychowywania. Wskazuje potrzebę formowania dzieci chrześcijan do
pracy, wstrzemięźliwości i umiarkowania261.
Kolejnym ważnym ogniwem procesu wychowania jest dawanie dzieciom dobrego przykładu
(Mt 18,7). Autor zauważa, że w czasie formacji człowiek popełnia błędy, dlatego powinnością
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rodziców jest poprawianie dzieci. Nie wystarczy zasiać dobre ziarno, należy także wyrwać kąkole, które będą dusić i przeszkadzać we wzroście. Dzięki temu dzieci otoczą rodziców chwałą,
będą szanować i służyć w starości i w chorobie262.

3. Cnoty względem samego siebie
Ks. Berthier zauważa, że człowiekowi do zbawienia nie wystarczy tylko oddawanie chwały
Bogu, okazywanie miłości członkom rodziny i szacunku bliźnim. Istotną rolę dla rozwoju życia
duchowego odgrywa praktyka opanowywania złych skłonności, z jednoczesnym ćwiczeniem się
w cnotach przeciwnych tym skłonnościom. To zadanie należy do każdego chrześcijanina, który
pragnie uświęcenia na wzór Świętej Rodziny263. Ważnym etapem drogi duchowej odnowy jest
– zdaniem Berthier – praktyka stawania w prawdzie o sobie. Wypływa ona ze świadomości zależności człowieka od Boga i realizuje się w oparciu o cnotę pokory, skromności i umartwienia.
Jezus dawał nam lekcje prawdziwej pokory żyjąc na ziemi i przyjmując największe lekceważenia
i poniżenia ze strony ludzi264. Nasz autor zauważa, że pokora Maryi i Józefa była proporcjonalna do łask, jakie otrzymali. Nakazuje wpatrywać się w życie doczesne i chwalebne Świętej
Rodziny, gdyż ludzkość nie uczyni niczego wielkiego bez naśladowania pokory Rodziny Nazaretańskiej265.
Oprócz pokory wymienia także skromność – cnotę, która reguluje zewnętrzne odruchy człowieka, słowa, postępowanie, strój w taki sposób, by wszystko odpowiadało godności duszy rozumnej i wezwanej do posiadania Boga. Ta cnota promieniowała ze Świętej Rodziny i kierowała
Jej życiem. Nie było tam szorstkości, brutalności, nieopanowanych spojrzeń, przesady lub niedbałości w ubiorze. Wszystko stanowiło harmonię wewnętrznych cnót i zewnętrznego wyglądu.
Współczesny świat potrzebuje takiego wzoru. Patrzy on tylko oczami zmysłów, mówi bez zastanowienia, ulega namiętnościom. Pozwala na zuchwałość w rozmowach, postawach, hołduje
różnym rodzajom próżności266.
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Berthier podkreśla, że Święta Rodzina żyła w doskonałym wyrzeczeniu niektórych rzeczy ziemskich. Nie szukali tego, co wygodne; propagowali drogę krzyża (por. Mt 16, 24). Zauważa, że
trudniej iść drogą krzyża, jeśli się Jej obawia. Dlatego zachęca, by wychowywać dzieci i młodzież
do umartwienia i siły charakteru wobec trudności. Nawołuje pobożne dusze, by praktykowały
umartwienie i nie pozwoliły w swoich rodzinach, aby zniszczył je powiek słabości i zmysłowości
świata ziemskiego267. Jego zdaniem, konieczne na drodze doskonałości jest połączenie umartwienia z modlitwą. Stwierdza również, że jeśli modlitwa, życie i praca ze sobą harmonizują,
wówczas wzajemnie się wzmacniają (por. Iz 58, 7–9). W tym celu człowiek musi praktykować
różne formy pobożności: post, pokutę i jałmużnę268.
Rozpatrując cnoty względem samego siebie, nasz autor mówi także o wstrzemięźliwości. Stwierdza, że jest to cnota, która toczy w nas walkę przeciwko rozwojowi zmysłów skierowanych ku
przyjemnościom. Zakłada wstydliwość, która boi się zawstydzenia wynikającego z niepowściągliwości, o przyzwoitość, która miłuje piękno moralne wynikające z umiarkowania w używaniu
przyjemności prawowitych. Do wstrzemięźliwości dołącza się powściągliwość używająca pokarmu w sposób umiarkowany, trzeźwość, unikająca nadmiaru w piciu i czystość, która obwarowuje lub reguluje nieprzyzwoite przyjemności w granicach oznaczonych przez rozum269.
Wśród cnót, w których szczególnie współczesny człowiek powinien naśladować Świętą Rodzinę, Berthier wymienia cierpliwość. Zauważa, że w doświadczeniach jest ona cnotą, która daje
duszy wytrwałość w przeciwności. Przykład Rodziny z Nazaretu jest niezwykle pomocny osobom doświadczanym przez życie i obarczonym niesieniem krzyża. Ona daje ulgę w cierpieniu
oraz siłę do znoszenia przeciwności i zasługiwania na niebo. Nasz autor analizując życie poszczególnych Osób Świętej Rodziny stwierdza, że towarzyszyły Im obawy, niebezpieczeństwa,
prześladowania, ubóstwo, utrapienia. Nie skarżyli się jednak, nie popadali w przygnębienie.
Przyjmowali krzyże z ufnością i pokojem, z umiłowaniem woli Bożej. Czynili to dla większej
chwały Bożej i dla wynagrodzenia za grzechy świata. Podkreśla, że wszyscy, którzy swoje troski
łączą z Jezusem, Maryją i Józefem, zostaną pocieszeni. Bóg odpowiednio dopuszcza na nas
cierpienie i daje łaski proporcjonalne do ich znoszenia. W ten sposób możemy dać dowód naszej
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wierności i miłości. Cierpienie z miłości jest najpewniejszą gwarancją życia wiecznego (Rz 8,17).
Należy na wzór Świętej Rodziny przyjąć wszystkie doświadczenia miłowania cierpień i rezygnacji z przyjemności tego świata270. Pomaga w tym wytrwałość, która utrzymuje w dobrym pomimo długotrwałych trudności. Jej towarzyszką jest stałość, która czyni człowieka niezachwianym w dobrym i pozwala zachowywać zawsze spokój ducha (Mt 10, 22)271.
Bardzo ważnym elementem na drodze nabywania miłości Boga jest obojętność wobec dóbr
tego świata. Jezus w swej skromnej rodzinie pozwolił Maryi i Józefowi uczestniczyć w swoim
życiu ukrytym. Jego przykład poucza, że można być szczęśliwym bez hałasu i blichtru światowego. Smucą Go bluźnierstwa ludzi, którzy są niezadowoleni z warunków życia danych przez
Opatrzność i zazdroszczą innym. Berthier zaznacza, że człowiek ukryty w Jezusie nie powinien
szukać chwały na zewnątrz, ale w Nim272. Stwierdza, że duch chrześcijański pogardza rzeczami
doczesnymi, a zwraca się ku wiecznym (por. Mt 6, 19). Nie wyklucza jednak mądrego gospodarowania, które jest samo w sobie potrzebne do utrzymania rodziny273. Ważne miejsce w realizacji tego zadania odgrywa praca. Życie Świętej Rodziny przebiegało pośród modlitwy, pracy i
godziwego odpoczynku. Rodzina Nazaretańska uszlachetniła pracę, ukazała jej wpływ na rozwój osobisty, rodzinny i społeczny. Dlatego Berthier nakazuje łączyć naszą pracę z pracami
Świętej Rodziny i uświęcać ją tak, jak czynili to Jezus Maryja i święty Józef: modlitwą i pokutą.
Wówczas praca dostarczy człowiekowi nie tylko środków materialnych, ale i duchowych274.
Na zakończenie pozostaje zadać sobie pytanie, jak można przykład życia Świętej Rodziny zrealizować we współczesnym świecie? Czy jest to w ogóle możliwe? Za ks. Janem Berthier można
stwierdzić, że realizacja cnót Świętej Rodziny dokonuje się poprzez miłość członków współczesnej rodziny. Urzeczywistnia się ona na płaszczyźnie wertykalnej względem Boga, horyzontalnej
wzglądem bliźniego i wewnętrznej względem samego siebie. Rodzina jest miejscem, w którym
każdy człowiek powinien znaleźć szczęście, gdyż Bóg je tam umieścił. Za pomocą cnót Świętej
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Rodziny osoba ludzka powinna zdobyć miłość doskonałą, uświęcić siebie, a następnie rodzinę
i społeczeństwo. Ks. Berthier, omawiając poszczególne cnoty Świętej Rodziny, w sposób niezwykle praktyczny udziela wskazówek współczesnym rodzinom chrześcijańskim, jak mają
kształtować swe życie, by osiągnąć szczęście. Ukazuje drogę do doskonalej miłości Boga poprzez naśladowanie cnót Świętej Rodziny. W ten sposób zachęca do podjęcia trudu religijno–
moralnej odnowy tej podstawowej komórki społeczeństwa.
Przypomina w tym celu o konieczności modlitwy i jej wielkiej roli w życiu rodzinnym, a przez
nie w społeczeństwie. Zwraca uwagę na pielęgnowanie życia sakramentalnego, szczególnie Eucharystię i spowiedź. Dużo miejsca poświęca wychowaniu, zarówno religijnemu, jak i intelektualnemu. Docenia rolę świadectwa wiary, jakie rodzice powinni dawać dzieciom, wychowując je
do poszanowania praw Bożych i kościelnych. Przypomina o nadziei, polegającej na pokładaniu
ufności w Bogu, która pozwala przezwyciężać najbardziej dramatyczne sytuacje życiowe. Podkreśla, że wzajemne rodzinne relacje należy przepoić miłością, jednością, wiernością, szacunkiem, zrozumieniem i darem przebaczenia. Rodzinę chrześcijańską winna cechować pokora,
cierpliwość i wytrwałość w pokonywaniu codziennych trudności i w dążeniu do świętości. Doskonałym środkiem do jej nabycia jest nabożeństwo do Świętej Rodziny.
Analiza życia Świętej Rodziny z typowo ziemskiego punktu widzenia mogłaby zrodzić przekonanie, że życie Jezusa, Maryi i Józefa, nacechowane doświadczeniami, troskami i próbami, było
smutne i pozbawione szczęścia. Tymczasem ubóstwo, prześladowanie i upokorzenie nie są równoznaczne z nieszczęściem. Święta Rodzina nie wiązała swego szczęścia z bogactwem, codziennymi wygodami czy z przemijającą chwałą. W podobny sposób powinna postępować współczesna rodzina chrześcijańska, zdobywając świętość przez rozwijanie cnót w specyficznych dla
siebie warunkach życia. Oczywiście nie jest to zadanie proste, ale możliwe do wykonania, gdy
korzystaniu z dóbr światowych towarzyszyć będzie świadomość, że poza przemijającymi dobrami materialnymi, istnieją dobra nieutracalne wyższego rzędu. Należą do nich Boża łaska i
liczne, wymienione wyżej cnoty członków Rodziny z Nazaretu. One stanowią prawdziwe źródło
szczęścia dla człowieka. Jeśli współczesna rodzina zechce je praktykować, może stać się szkołą
wiary i wychowywać do doskonałej miłości Boga, a społeczeństwo, którew dobie kryzysu rodziny doceni jej znaczenie, stanie przed szansą odrodzenia religijno–moralnego275.
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Riassunto:
Padre Berthier nel suo insegnamento dimostra tutta la ricchezza aretologica nella vita di Sacra
Famiglia. Questa parte e stata divisa in tre punti che riguardano le virtu verso Dio, verso il
prossimo e verso se stesso. In questo modo attraverso il mostrare il modello delia sequela delle
virtu della Sacra Famiglia. Una caratteristica specifica dell'insegnamento di P. Berthier fu il
mostrare l'universalità del desiderio di essere salvati e la possibilità dello sviluppo spirituale in
tutti gli stati della vita. Il nostro Autore la vedeva tra l'altro nell 'impegnarsi di tutti gli uomini in
un rinnovamento morale della famiglia, societa e del mondo, e cioé, a quanto si rivolgevano i
Padri del Vaticano II é questo e attuale anche nei nostri tempi, basta ricordare l'insegnamento
del servo di Dio, Giovanni Paolo II. Intravedeva la possibilità delia santificazione dell 'uomo e
della società attraverso la presentazione alle famiglie odierne il modello della Sacra Famiglia.
Cercava di farlo durante il suo servizio in questa terra e dopo ha trasmesso questo compito ai
suoi seguaci nel suo testamento spirituale. Alla base delle ricerche fatte, dell'analisi del contenuto
dei iibri, conferenze, lettere e annotazioni fatte dai primi allievi si puo definire, con una grań
semplificazione, l'insegnamento del Padre Fondatore, servo di Dio, P. Giovanni Berthier come:
"via all'amore perfetto di Dio attraverso il seguire e mettere in pratica le virtù della Sacra Famiglia". Il Fondatore indica a tutti gli uomini la possibilità di entrare sulla via dello sviluppo dell'
amore perfetto di Dio e facilità la sua realizzazione, suggerendo che cio si deve fare attraverso
la pratica delle virttù sul modello della Sacra Famiglia.

Ks. Adam Sobczyk MSF. Znaczenie kierownictwa duchowego w nauczaniu
sługi Bożego Jana Berthiera (1840–1908), Założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny.

Przez wiele lat, z różnych powodów, temat kierownictwa duchowego nie cieszył sie należnym
mu zainteresowaniem w wymiarze ascetycznym i duszpasterskim Kościoła. Przyczyn tego zjawiska należałoby szukać w kilku kwestiach. Z jednej strony w kontekście całej epoki, w której
dokonywały się przemiany dotykające wszystkich dziedzin ludzkiego życia, a z drugiej w niewłaściwym, tzn. rzadkim i pospiesznym korzystaniu z sakramentu pokuty (szczególnie w okresie
spowiedzi wielkopostnych). W wyniku tego postać ojca duchowego zeszła na dalszy plan życia
człowieka. Do tego doszło także niewłaściwe rozumienie praktyki kierownictwa, które próbowano utożsamiać jedynie ze sferę duchową człowieka, zapominając, że przedmiotem troski powinien być cały człowiek. Podnoszono głosy, że kierownictwo nie respektuje wolności człowieka, wprowadza mechanizację życia duchowego, zajmuje się formowaniem jednostek, zaniedbując wspólnoty, ze szkodą dla ogólnego duszpasterstwa276.

1. Kierownictwo duchowe w czasach Jana Berthier
Wiek XIX był przełomowy dla praktyki kierownictwa duchowego. Po okresie pewnego zastoju,
praktyka ta bardzo odżyła, lecz w zbyt zinstytucjonalizowanej formie. Po rewolucji francuskiej
bardzo nasiliły się tendencje antyklerykalne, co skłoniło Kościół do zreflektowania swej tożsamości. Sobór Watykański I podjął wysiłek samoobrony w obliczu zewnętrznego zagrożenia. W
związku z tym bardzo mocno podkreślano rolę autorytetu pasterzy Kościoła. Z drugiej strony
na kształtowanie pobożności ogromny wpływ wywarł romantyzm, przesadnie dowartościowujący rolę uczuć. Pobożność pozostająca pod wpływem romantyzmu odznaczała się głównie
przesadną egzaltacją, wyrażającą się w ekspresji skrajnych uczuć, (czego wyrazem były liczne
pamiętniki), a także indywidualizmem religijnym, czyli dążeniem do wydoskonalenia się, nie
zawsze opartego na właściwych wzorach.. Tendencje te wpłynęły w dużej mierze na wytworzenie się mentalności introspekcyjnej, niemalże narcystycznej. Szukano mocnych osobowości, te
zaś wzorując się na aktualnej wtedy koncepcji eklezjologii autorytarnej, przejawiały skłonności
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do autorytaryzmu i paternalizmu. W samym sprawowaniu kierownictwa duchowego w XIX
wieku wyraźnie zaznacza się rygoryzm ascetyczny. W tym okresie bardzo odradza się kierownictwo duchowe, także wśród laikatu. Do dobrego tonu należało wspomnienie o swoim kierowniku duchowym w salonach. On rozstrzygał o najróżnorodniejszych sprawach, zwykle niezwiązanych z życiem duchowym. Miało to podstawę w powszechną wtedy praktyką zobowiązywania się ślubem posłuszeństwa wobec swego kierownika duchowego. Wśród znakomitych
kierowników duchowych tego okresu znaleźli się między innymi: Wincenty Palotti, założyciel
Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, Jan Bosko założyciel Towarzystwa Salezjańskiego, a
w Polsce o. Honorat Koźmiński, Edmund Bojanowski założyciel Sióstr Służebniczek oraz Marcelina Darowska, założycielka Sióstr Niepokalanek277.

2. Potrzeba kierownictwa duchowego
Widać, zatem, że wśród ludzi przełomu XIX i XX wieku wielu rozumiało, że prawdziwe kierownictwo duchowe nie ogranicza wolności człowieka, wychowuje do posłuszeństwa Duchowi
Świętemu, przyczynia się do odrodzenia życia wspólnoty przez formowanie poszczególnych jej
członków. Apostolstwo indywidualne stanowi, bowiem początek i warunek wszelkiego apostolstwa świeckich278.
Jednym z nich był ksiądz Jan Berthier Założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny.
Jego charyzmat polegał na dostrzeżeniu możliwości pomocy ubogim i przekraczającym wiek
przyjęcia do seminarium ludziom, przez formowanie ich na przyszłych zakonników, kapłanów,
misjonarzy279. Do tego, wsłuchując się uważnie w nauczanie papieża Leona XIII, podkreślał
konieczność duchowej odnowy w nabywaniu i praktykowaniu cnót. Ważną rolę w tym procesie,
jego zdaniem, powinna spełnić praktyka kierownictwa duchowego, której w swoich publikacjach poświęcał wiele miejsca. Berthier twierdził, że jest ono jednym z niezwykle istotnych prak-
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tyk duszy pobożnej. Obok modlitwy, oficjum, rachunku sumienia, czy nawiedzenia Najświętszego Sakramentu, ma duże znaczenie dla rozwoju życia duchowego chrześcijanina280. W swoich książkach zachęcał ludzi wszystkich stanów do korzystania z tej praktyki. Przede wszystkim
przedstawił w nich uzasadnienie potrzeby kierownictwa duchowego i omawiał sposoby jego
realizacji.
Konieczność korzystania z praktyki kierownictwa duchowego J. Berthier widział w tym, że
oprócz odpuszczenia grzechów w sakramencie spowiedzi, człowiek potrzebuje jeszcze szczerej
rady, udzielonej przez człowieka oświeconego Bożym światłem, który nie ma żadnego innego
interesu poza troską o nasze zbawienie. Twierdził, że człowiek nie może być sędzią w swojej
własnej sprawie. Dlatego też Bóg, który zna ludzkie choroby dał odpowiednie lekarstwo do
wyzdrowienia i ustanowił kapłanów, by byli lekarzami dusz i chorób duchowych281.
Ojciec Berthier uzasadniając potrzebę kierownictwa korzysta z przykładu ojców Kościoła, którzy porównywali człowieka niepoddającego się kierownictwu kompetentnej osoby, do statku
bez sternika, którego maszt jest przewracany i miotany przez fale, aż do rozbicia o skały. Taki
jest obraz duszy nieprowadzonej przez kierownika. Natomiast dusza prowadzona przez kierownika jest jak płodna winorośl, którą ogrodnik podlewa i oczyszcza i która przyniesie we właściwym czasie doskonałe owoce282.
Nasz autor zastanawia się również nad tym, czy Bóg sam nie mógłby kierować duszą człowieka,
poprzez aniołów lub swoje światło. Zauważa, że Bóg jest wszechmocny i zwraca się do nas w
sposób bezpośredni lub za pomocą wydarzeń życiowych. Jednakże uczynił kierowników dla
pokonania naszej pychy, by nas trzymać w pokorze i miłosierdziu. Z tego też powodu podkreśla,
że człowiek, który chce postąpić na drodze cnoty powinien mieć dobrego kierownika283.
Odpowiadając na pytanie, kto i w jakim celu może pełnić funkcję kierownika duchowego, ojciec
Berthier stwierdza, że dobrze jest, kiedy kierownictwo prowadzone jest przez spowiednika.
Stwarza to możliwość udzielania swemu penitentowi rad odpowiednich do jego błędów i duchowych potrzeb. Dodaje jednak, że można mieć kierownika, który nie będzie równocześnie
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naszym spowiednikiem. Następnie, co bardzo istotne, wykazuje różnicę pomiędzy spowiednikiem a kierownikiem duchowym. Uważa, że spowiednikowi należy mówić grzechy, by oczyścić
duszę, natomiast wraz z kierownikiem powinno się rozpatrywać przyczyny i okoliczności upadków, pojawianie się pokus i złych skłonności. W ten sposób kierownictwo przyczyni się do
rozwoju cnót i postępu na drodze doskonałości284.
Jako troskliwy opiekun duchowy J. Berthier akcentuje z całą stanowczością, potrzebę kierownictwa na wszystkich stopniach rozwoju życia duchowego człowieka. Jego zdaniem niezwykle
potrzebna jest pomoc kierownika na drodze oczyszczenia, kiedy różne niebezpieczeństwa, przyczyniają się do upadków człowieka. Wtedy można bardzo łatwo zabłądzić i zagubić się285.
Równie istotna jest pomoc kierownika na drodze nabywania i praktykowania cnót, które według
Założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, stanowią podstawę do osiągniecia
szczęścia, do którego powołany jest człowiek. Szczęście to, zdaniem Berthier, polega na zdobyciu miłości doskonałej poprzez naśladowanie cnót Świętej Rodziny i zjednoczenie z Bogiem. W
tym celu Berthier w swoich książkach zachęca do poznawania i smakowania Pisma Świętego.
Zachęca do traktowania Biblii nie tylko jako księgi natchnionej przez Boga, ale tej, w której
człowiek może się z Bogiem spotkać, lepiej Go poznać i umiłować. Powołując się na autorytet
Pisma Świętego naucza, że nie jest dobrze człowiekowi, kiedy jest sam, bo gdy upadnie, nie
będzie miał nikogo, kto by go podniósł286.
Ojciec Berthier był bardzo dobrym obserwatorem sytuacji społeczno–politycznej we Francji.
Dlatego wzywał do podjęcia praktyki kierownictwa ze względu na różne niebezpieczeństwa zewnętrzne, na które narażony jest człowiek. Zaliczał do nich loże masońskie, prowadzące człowieka do czynów bardzo złych w życiu społecznym. Piętnował złe czasopisma, które przekazują
idee masońskie, nie mówiąc o wielkich krzywdach, jakie wyrządzają każdemu człowiekowi i
społeczeństwu. Jako antidotum dla człowieka, który nie chce oddalić się od Boga Berthier wskazywał przewodnika, najlepiej kapłana, który go poprowadzi na drodze do świętości287.
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Charakterystyczną cechą nauki Ojca Berthier o kierownictwie jest ukazanie jego powszechności.
Troszcząc się o zbawienie wszystkich ludzi, wskazuje on na potrzebę i możliwość kierownictwa
dla ludzi wszystkich stanów. Twierdzi, że jest ono potrzebne zarówno mężczyznom jak i kobietom, młodzieży i kapłanom. Zauważa, że każdy rozsądny młody chrześcijanin zrobi najlepiej,
kiedy złoży swoje sumienie i prowadzenie po drogach życia duchowego, w ręce sługi Bożego.
Podpowiada, by do swojego kierownika uciekać się często z całkowitym zaufaniem, przyjmując
od niego rady z synowską uległością288.
Podobnie młoda, pobożna dziewica nie powinna niczego czynić nie zasięgnąwszy wpierw rady
kierownika duchowego. Berthier, na potwierdzenie swych słów, podaje przykład świętej Anieli
Merici, która nie podejmowała żadnych decyzji bez rady swego spowiednika. Przyczyniło się to
do tego, że uzyskawszy radę kierownika, uregulowała ona wszystkie maniery swego życia. Nie
czyniła żadnych swoich pragnień, ale rzeczy coraz bardziej święte. Efektem jej roztropności były
założone przez nią zgromadzenie urszulańskie. Regułę tę potwierdza także przykład innych
świętych, który pisząc do młodych dziewic, twierdzą, że niedobrze jest, jeśli młoda dziewica nie
ma osoby, która by pomagała w kierowaniu jej życiem duchowym289.
Berthier podkreśla z całą stanowczością, że również każdy kapłan powinien mieć kierownika
duchowego. Uzasadnia swe wymagania w bardzo prosty sposób. Jeśli kapłani sami chcą prowadzić ludzi na drodze doskonałości, to nie wystarczy tylko dobra wola i posłuszeństwo przełożonemu, ale potrzeba także kierownictwa ojca duchownego, który poprowadzi w ćwiczeniach
pobożnych i w sprawach ważnych dotyczących dobra duszy. Nie może odnieść zwycięstwa żołnierz sam bez dowódcy, podobnie i kapłan bez kierownika. Kto prowadzi samego siebie może
bardzo łatwo pobłądzić290.

3. Kierownik duchowy
Po uzasadnieniu potrzeby kierownictwa duchowego we wszystkich stanach życia chrzecijańskiego, Berthier przechodzi stopniowo do kwesti praktycznych samego kierownictwa. Na samym początku dokładnie omawia zagadnienie wyboru kierownika. Stwierdza, że byłoby błędem
i niebezpieczeństwa raczej niż pomocą, gdyby, przy wyborze kierownika, kierować się emocjami
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i skłonnościami naturalnymi (chodzi o wygląd kierownika, wiek, charakter, temperament).
Trzeba przeciwnie, dokonać wyboru nie kierując sie dążeniami naturalnymi, ale według
wiary291.
Ponadto powinno się mieć tylko jednego kierownika, którego nie zmienia się bez powodu. Kierownika, którego się wybrało, należy darzyć szacunkiem i zaufaniem bez obawy. Należy bez
obawy mówić kierownikowi o stanie swej duszy. Z prawdziwie synowskim zaufaniem należy
wymienić błędy, pokusy, niebezpieczeństwa, trudności, dobre chęci, owoce pobożnych ćwiczeń,
wszystko, co ważne na drodze do zbawienia292.
Berthier wymienia różne sposoby dokonywania wyboru kierownika duchowego. Podaje, że
można wybrać na kierownika kapłana, mimo że widzi się go rzadko. Można tego dokonać nawet
wtedy, gdy jest inny spowiednik zwykły. Można szukać kierownika daleko, korzystając z metody,
propagowanej przez świętego Franciszka Salezego, który za pomocą listów prowadził wiele dusz
na drogach doskonałości. Najważniejsze, by po dokonaniu wyboru pozostać wiernym swojemu
kierownikowi duchowemu293.

3.1. Przymioty i obowiązki kierownika
Ojciec Założyciel, mówiąc o wyborze kierownika, podaje także przymioty, którymi powinien się
on odznaczać. Cytuje w tym miejscu słowa świętej Teresy od Jezusa, która upomina, by wybierać
kierownika duchowego jednego z pośród tysięcy. Jeżeli to niemożliwe, wtedy trzeba iść z zaufaniem do tego, którego ześle nam opatrzność, chyba, że ma się powody, by uczynić inaczej.
Kierownik powinien mieć miłosierdzie, wiedzę i pobożność. Jeżeli brakuje jednej z tych trzech,
wybór staje się niebezpieczny. Ponadto jest konieczne, by człowiek Boży, który prowadzi duszę
miał wielką gorliwość do waszego zbawienia i waszego wzrostu duchowego, bez tego nie możecie uczynić żadnego postępu na tej drodze. Nie należy również wybierać kierownika zbyt lekkomyślnie, bez rady, modlitwy, pytania Boga prośby o Jego światło i łaskę294.
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Berthier jest zdania, że co prawda kierownictwo nie jest spowiedzią, ale będzie dobrze, jeśli
zwykły spowiednik będzie także kierownikiem. Umożliwia to lepsze poznanie i systematyczniejsze prowadzenie duszy penitenta. Dodaje jednak, że to nie jest konieczne i dla słusznych przyczyn można z tej sugestii nie skorzystać295.
Nasz autor podkreśla, że kierownik powinien odznaczać się miłością bliźniego, dla samego siebie i dla tych, których poprowadzi296. Powinien mieć wiedzę, ale nie tyle świecką, co teologiczną, prawa kościelnego i życia duchowego. W przeciwnym razie naraża się na ryzyko podejmowania błędnych decyzji dla duszy prowadzonej i dla siebie samego. Powinien być roztropny.
Otrzymawszy zlecenie od Boga, powinien prowadzić dusze z wielką mądrością na ścieżkach
doskonałości. Będąc człowiekiem praktycznym, Berthier zdaje sobie sprawę, iż nie jest łatwo
zawsze znaleźć człowieka odznaczającego się tymi cechami. Jednakże zauważa, że dzięki łasce
Bożej w Kościele nigdy nie brakowało świętych kapłanów297.

4. Praktyka kierownictwa duchowego
Po uzasadnieniu praktyki i wskazaniu przymiotów i obowiązków kierownika Ojciec Berthier
zastanawia się także nad sposobem relacji w kierownictwie pomiędzy kierownikiem a osobą
poddającą się kierownictwu. Twierdzi, że można prowadzić kierownictwo listownie lub bezpośrednio. Kapłanów zachęca do utrzymywania tej praktyki z kierownikiem duchowym wyższego
seminarium, który zna ich od młodości, kocha ich dusze, będzie szczęśliwy, gdy będzie mógł
pomóc duszy młodego kapłana pokonywać przeszkody i boleści światowe. Będzie umiał wzbudzać gorliwość w duszy młodego kapłana, służył radą i milczeniem, będącym wyrazem dobroci
serca i wdzięczności. Pochwala zwyczaje kapłanów, którzy nieustannie pogłębiają relację z Bogiem i serdeczną relacje z kierownikiem z wyższego seminarium298.
Powołując się na nauczanie wielu wybitnych mistrzów życia duchowego, szczególnie Alfonsa
Liguoriego, Berthier podkreśla, że jeśli kierownik jest silny w swoich napomnieniach, to jest to
powód nie do tego żeby go opuszczać, ale żeby nigdy nie oddalać się od jego kierownictwa.
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Według Założyciela, nie ma gorszych spowiedników od mało wymagających i mało napominających, bo przyzwyczajają dusze do traktowania swoich błędów jako mało ważnych299. Oczywiście nie jest konieczne zawsze spowiadania się u swego kierownika. Można znaleźć również
innego księdza lub kierownika oddalonego. Ważne jednak jest to, że nie zostaje się samemu300.
Miejscem kierownictwa zdaniem naszego autora powinien być konfesjonał. Szczególnie podkreśla to miejsce, gdy mówi o kierownictwie kobiet. Ponadto zaleca należyte przygotowanie
przedmiotu kierownictwa, tak, by nie mylić spowiedzi z kierownictwem. Zaleca, by grzechy wyznawać spowiednikowi, kierownikowi zaś pokusy, skłonności i zainteresowania duszy301.
Mówiąc o czasie trwania kierownictwa Berthier zauważa, że kierownictwo jest potrzebne przez
całe życie człowieka. Uzasadnia to faktem, że zarówno w młodości, jak i w podeszłym wieku
ludzie napotykają różnego rodzaju niebezpieczeństwa i trudności. Jedną z nich jest wciąż niewystarczająca ilość kierowników. Tak, jak w świecie, przyjaciół się spotyka rzadko, tak samo
rzadko spotyka się dobrego doradcę. W tym miejscu nasz autor widzi wielkie zadanie i wkład
religii302.
Z kolei częstotliwość kierownictwa jest sprawą osobistą i zależy od dobra duszy penitenta. Nie
jest to tak konieczne jak spowiedź. Berthier proponuje, by czynić ją, jeśli nie ma szczególnej
potrzeby raz w miesiącu303. Natomiast najlepszą okazją na spotkanie z kierownikiem dla osoby
zakonnej jest miesięczny dzień skupienia. Wtedy może, dokonując miesięcznego rachunku sumienia, dokładnie przyjrzeć się swej duszy i omówić jej stan wraz z kierownikiem304.
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5. Osoba kierowana
Po omówieniu przymiotów i obowiązków kierownika, ojciec Berthier porusza zagadnienie
osoby kierowanej. Na samym wstępie wymienia obowiązki, jakie praktyka kierownictwa duchowego nakłada na penitentów. Stwierdza, że głównym motywem prośby o prowadzenie kierownictwa ze strony penitenta powinno być pragnienie rozwoju życia duchowego. Osoba kierowana
w tym winna upatrywać cel współpracy ze swoim kierownikiem. Dlatego powinna go traktować
jak anioła, będącego darem Boga (por. Gal 4,4). Osoba poddająca się kierownictwu powinna
dostrzegać w kierowniku samego Jezusa, rozmawiać z nim z zaufaniem i szacunkiem. To zdaniem Berthier, dwa podstawowe słowa w relacji z kierownikiem. Zaufanie to lekarstwo duszy,
to nasz ojciec duchowny, najlepszy przyjaciel. Dlatego nie można traktować go tylko jak spowiednika, ale należy z ufnością mówić mu o błędach, pokusach, zamiarach, pracach, zdawać
relacje z naszych dyspozycji, rozmyślania, regularności, bez wykrętów, zamaskowania, niedomówień. Ponadto kierownikowi powinno się okazywać szacunek i doskonałe posłuszeństwo, słuchając go jak Chrystusa z synowską uległością305. Berthier, podając zasady jak traktować kierownika, podkreśla, że należy widzieć w nim następcę Jezusa i zaufać mu, gdyż on nas prowadzi
swoją świętą posługą. On także w sercu i na ustach ma słowa potrzebne do naszego prowadzenia306.

6. Niebezpieczeństwa związane z kierownictwem
Pomimo tego, że J. Berthier uważa kierownictwo duchowe za praktykę bardzo pożyteczną dla
rozwoju życia duchowego chrześcijanina, to jednak dostrzega również pewne niebezpieczeństwa związane z niewłaściwym jej realizowaniem. Pierwszym jest niewłaściwe podejście do praktyki kierownictwa. Zauważa, że istnieją dusze, które chcą mieć sławnych kierowników. Podejrzewa, że w większości przypadków chodzi zapewne nie o to, żeby ich stan sumienia wzmocnić,
ale o podtrzymania własnej próżności. Dla tych osób najważniejsze jest, że ich kierownik jest
znany lub świątobliwy. Oni wówczas zwalniają się z pracy nad sobą, chełpiąc się jedynie nazwiskiem kierownika.
Innym niebezpieczeństwem jest niewłaściwe ustawienie relacji pomiędzy kierownikiem a osobą
kierowaną. Chodzi głównie o relacje z osobami płci przeciwnej. Berthier podkreśla, że powinny
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mieć one miejsce tylko w konfesjonale lub, jeśli wymaga tego konieczność listownie. Kto natomiast nie unika spotkań twarzą twarz z osobą płci przeciwnej, zasługuje na naganę, gdyż naraża
siebie i bliźniego na poważne niebezpieczeństwo307.
Innym niebezpieczeństwem wynikającym z ludzkiej pychy jest brak roztropności i posłusznej
uległości młodych osób, które w wieku iluzji i niedoświadczenia odrzucają lub porzucają posługę kierownictwa. Czyniąc to, w mniemaniu swej „pseudowielkości”, bagatelizują lub nawet
zupełnie pomijają najważniejsze pytania, dotyczące ich przyszłości, a nawet ich zbawienia. Wielkim zagrożeniem dla tych, którzy zrezygnowali z mądrych rad kierownika będzie słuchanie
wskazówek tylko przewrotnego świata, albo rodziców, którzy też często nie spełniają wymogów,
by właściwie zatroszczyć się o zbawienie swych dzieci308.

Podsumowanie
Ojciec Berthier był kapłanem zatroskanym o zbawienie dusz, a przy tym człowiekiem niezwykle
praktycznym. Celem jego posługi zakonnej było oddanie chwały Bożej i zbawienie dusz poprzez
doprowadzenie ich do zjednoczenia z Bogiem w miłości przez praktykę cnót według wzoru
Świętej Rodziny. Dlatego też w swoim nauczaniu wiele miejsca poświęca zagadnieniu kierownictwa duchowego, rozpatrując je ze względów praktycznych w dwóch punktach mających na
celu uzasadnić potrzebę kierownictwa i ukazać jego sposób.
Podkreśla potrzebę kierownictwa duchowego dla ludzi wszystkich stanów. Zauważa, że jest ono
konieczne dla każdego, kto nie chce ulec złym wpływom świata i kto pragnie postąpić na drodze
rozwoju życia duchowego. Jego zdaniem dobrze jest, by kierownictwo odbywało się przy okazji
spowiedzi, jednakże zezwala również na prowadzenie go u innego kapłana lub listownie. Charakteryzuje się niezwykle praktycznym podejściem do tego zagadnienia, stąd przybliża obowiązki kierownika i osoby kierowanej, a także przestrzega przed niebezpieczeństwami nieroztropnego korzystania z tej praktyki.
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Na tej podstawie można stwierdzić, że nauczanie ojca J. Berthier, zawarte w wielu książkach,
listach i konferencjach przełomu XIX i XX wieku, miało wielkie znaczenie dla spopularyzowania praktyki kierownictwa duchowego w Kościele. Ponadto zawiera praktyczne wskazówki przydatne w prowadzeniu na drodze rozwoju życia duchowego osoby ludzkiej również dzisiaj.

Riassunto:
L`insegnamento di Padre Berthier sulla direzione spirituale

Padre Jean Berthier – il Fondatore della Congregazione i Missionarii della Sacra Famiglia ha
detto, che la direzzione spirituale e molto importante nella vita spirituale del l`uomo. Secondo
lui la direzzione ha il charactere universale. Ogni l`uomo dovrebbe avere un guida spirituale. La
pratica del direzzione e possibile durante la confessione e anche letteramente. Ma durante la
direzzione dobbiamo essere attenti nella nostra relazione con direttore e nella nostra obbedienza
a lui. L`isegnamento del Padre Berthier e stato molto importante e molto utile nel sviluppo della
pratica del direzzione nella Chiesa.

CZĘŚĆ II.
MATERIAŁY Z SYMPOZJUM BERTHIEROWSKIEGO

W dniu w 28.09.2000 roku w Kazimierzu Biskupim miało miejsce Sympozjum poświęcone osobie Jana Berthier. W jego trakcie swoje wykłady wygłosili: Ks. Bogdan Peć MSF, Ks. prof. dr
hab Marian Machinek MSF oraz Ks. dr Włodzimierz Burzawa MSF. Teksty zostały opublikowane w Materiałach Formacyjnych MSF. Red. Ks. A. Bajorski MSF. Ciechocinek 2001 s. 166–
197.
Z kolei w dniu 19.02.2009 roku, w czasie sympozjum na temat rodziny, w Kazimierzu Biskupim,
swój wykład wygłosił wieloletni Generał Zgromadzenia Ks. Egon Färber MSF. Oto teksty wykładów:

Ks. Bogdan Peć MSF. Ks. Jan Berthier jako wychowawca.
Model wychowawczy Założyciela Misjonarzy Świętej Rodziny

Przyczyny słabości charakteru u współczesnych ludzi Ojcu Berthier tkwiły w pewnych błędnych
zasadach wychowawczych. Uzdrowienie widział on tylko w odważnym powrocie do mocnego
nauczania dawnych czasów – powrót do źródeł.
Pisał on: „Błędy duchowe są najgorsze ze wszystkich. Dzisiaj... ludzie chcą sami sobą kierować,
a innych nie chcą już słuchać; dlatego też brakuje im doświadczenia.” „Dzisiaj nie rozumie się
już wychowywania młodzieży. Ulega się wszystkim, nawet tym najmniejszym dążeniom natury.
Owszem, staramy się dzisiaj nawet możliwie jak najmniej korygować skłonności dzieci. W ten
sposób ludzie nie nabywają żadnego nawyku panowania nad sobą, a więc nie wychowuje się już
ludzi zdolnych do wyrzeczeń, do samozaparcia i do ofiary. Nie wychowuje się ludzi z charakterem... Co teraz robić, żeby uzupełnić to błędne wychowanie, jakie się otrzymało? Występować
z największą energią przeciwko wszystkiemu, co schlebia naturze, i to z miłości ku Bogu; unikać
starania się o to, co się nam podoba; szukać tego i czynić to, co się nie podoba, to, co najbardziej
odstręcza naszą naturę. Inaczej nigdy nie będziecie misjonarzami i ludźmi z charakterem, ludźmi
samozaparcia, całkowitego oddania i ofiary. Byle drobnostka was zniechęci i uczyni was tchórzami.”

Bardzo współcześnie i „na czasie” brzmią wypowiedzi Założyciela dotyczące błędnych założeń
wychowawczych. My również, podobnie jak Założyciel, żyjemy w okresie przełomu stuleci i
nadal doświadczamy wielu rozterek związanych z procesem wychowywania.
Pedagogika to nauka o wychowaniu, czyli pomocy w rozwoju. W rzeczywistości współczesne
ujęcie wychowania z wielkim uproszczeniem można pogrupować w trzy zasadnicze podejścia:
• Z jednej strony jest to sposób wychowania, który za Alicją Miller można nazwać „czarną pedagogiką”. Rodzice ustanawiają dla dziecka szczegółowe zasady postępowania. Czują się jakby
posiadaczami prawdy i narzucają dziecku to, co uważają za stosowne nie uzasadniając ani wyjaśniając („ma być tak, bo ja tak mówię”). Stają się twórcami norm, do których zresztą sami często
się nie stosują, natomiast od dziecka ich realizowanie egzekwują siłą, często przemocą fizyczną,
krzykiem, upokarzaniem. Skutki takiego wychowania są na ogół opłakane. Dzieci wychowywane
w ten sposób czują się niekochane. Ich niezaspokojona potrzeba miłości pozostaje na poziomie
prymitywnym: żądania dla siebie, bez umiejętności obdarzania innych.
• Pewnym przeciwieństwem „czarnej pedagogiki” jest antypedagogika. W praktyce wychowawczej sprowadza się ona do rezygnacji ze stosowania przymusu, ale też z rezygnacji z przekazywania wartości. Dziecku zostawia się swobodny wybór postępowania, zapominając o tym, że
człowiek wprawdzie przychodzi na świat z niektórymi cechami wrodzonymi, ale postawy i hierarchia wartości kształtują się w nim dopiero w trakcie życia pod wpływem otoczenia. Obecnie
coraz więcej rodziców oraz wychowawców, choć może niezupełnie świadomie, zbliża się do
antypedagogiki. Nie ośmielają się stawiać dzieciom żadnych wymagań, bo nie wiedzą – w imię
czego mieliby je stawiać. Jeżeli sami nie uznają prawdy obiektywnej, a jedynie relatywną, nie mają
się do czego odwołać.
• Trzecią grupę stanowi pedagogika szukająca „złotego środka”. Wychowawcy „rozumiejący się
na rzeczy”, wybierają umiar pedagogiczny. Nie chodzi w nim o jakąś teoretyczną średnią arytmetyczną między wymienionymi wyżej skrajnościami, ale o „środek ze względu na nas”, o postępowanie dostosowane do wieku i możliwości dziecka pełne szacunku i miłości, ale jednocześnie przyjęcie istnienia obiektywnych wartości obowiązujących wszystkich. Każda sytuacja wychowawcza może być okazją do doświadczania wartości, np. to, o czym się w domu mówi nabiera znaczenia, a to, o czym się nie rozmawia, dziecko przeżywa jako mało ważne. Jeżeli kłamią
to pokazują, że można kłamać, gdy jest to wygodne. Jeżeli w zdenerwowaniu krzyczą i biją to
uczą agresji jako środka rozwiązywania konfliktów. W takim podejściu do wychowania, wartości

i zasady obowiązują i rodziców i dzieci w równym stopniu. Wobec wartości wychowujący i wychowywani są sobie równi, ale że rodzice są starsi i bardziej doświadczeni, to oni powinni
dziecku te wartości ukazywać.
Za chwilę, analizując myśli wychowawcze Ojca Berthier, zobaczymy, że jego pedagogika miała
i nadal posiada cechy „złotego środka”. W swoim wystąpieniu chcę ukazać osobę naszego Założyciela jako genialnego wychowawcę, którego zasady wychowywania są nadal aktualne i do
których powinniśmy – jako Misjonarze Świętej Rodziny – ciągle powracać i na nich się wzorować. Chciał tego sam Założyciel, gdy mówił: „Ważnym środkiem do sprowadzenia błogosławieństwa Bożego na siebie i na całą wspólnotę zakonną jest mocne trzymanie się doktryny i
wskazówek swojego Założyciela, zakładając oczywiście, że jego nauki i wskazówki są zgodne ze
zdrową doktryną... Proszę wziąć pod uwagę, że brak solidarności z nauką Założyciela jakiejś
wspólnoty zakonnej jest źródłem braku jedności, waśni i podziału członków danej wspólnoty.
To zaś jest bardzo zgubne. Natomiast im mniej dokładnie będziecie zważać na dosłowne wypełnianie tych spraw, tym mniejszy będzie również wasz postęp w świętości. Pozostańcie, więc
wierni otrzymanej nauce (...), a wówczas Dzieło (Świętej Rodziny – przyp. red.) będzie kwitnąć
i będzie na was spływać obficie Boże błogosławieństwo...”
W swoim referacie pragnę przedstawić intencje, genialny zmysł wychowawczy Założyciela. I
choć pewne środki i metody wychowawcze stosowane w czasach Ojca Berthier, np. całowanie
ziemi czy nóg przełożonego, są dla nas dzisiaj mało czytelnymi znakami, które trudno jest zrozumieć, to myśl i intencja były bardzo wymowne, a swojej wartości – aktualne również dzisiaj.
Przy opracowaniu tego wykładu korzystałem z polskich tłumaczeń pism Założyciela oraz ze
sporządzonych krytycznych omówień jego życia i Dzieła (ks. Eduard Jost MSF: Positio. Ksiądz
Jan Berthier; ks. Peter Joseph Ramers MSF: Mens Divinor. Duch natchniony Bożym duchem.
Wprowadzenie w wychowawczy świat myśli Założyciela Misjonarzy Świętej Rodziny).

Rozdział I. Wzniosły cel
To, co charakteryzuje pedagogikę „złotego środka” możemy nazwać bardzo jasnym i czytelnym
podaniem celu wychowania. Jest to pewien fundament, który jak usłyszymy w dalszej części tej
pracy, jest warunkiem jedności przyczynia się do właściwego rozwoju Działa Misjonarzy Św.
Rodziny. Spróbujmy, więc określić ten „wzniosły cel”.

Ojciec Berthier widzi w „głoszeniu prawdy” jeden z podstawowych obowiązków duszpasterza
i misjonarza. Już jako młody pisarz wykazuje on skłonność do konkretnej rzeczowości. W dociekaniu istoty i wartości powołania do stanu doskonałości chrześcijańskiej, zależy mu tylko na
jednym: „przedstawiać sumiennie to, co nam się jawi jako prawda”. Również jako Założyciel
pozostał on wierny bez reszty takiej życiowej postawie. Z tego właśnie wynika to jego wspinanie
się wzwyż, ta genialna prostolinijność Założyciela Misjonarzy Św. Rodziny. „Bądźcie zawsze
świadomi tego, że kto chce się wspinać do góry, nie przyłączy się do tych, którzy pędzą w dół,
nie przyłącza się do światowców, ale do tych, którzy wspinają się na szczyty, do Świętych...” Na
podstawie takiego usposobienia duchowego można zrozumieć to nieustanne usiłowanie Jana
Berthier zmierzające do mobilizowania swoich słuchaczy do coraz wyższych celów przy pomocy
wciąż nowych i wzniosłych motywów i do zaszczepiania w ich duszach głębokich i mocnych
przekonań: „Bez żadnego ideału nie dokonacie nigdy niczego wielkiego. Jak możecie innych
podnosić na szczyty doskonałości, skoro sami jesteście przyklejeni do ziemi! Nie uważam za
dobrego zakonnika tego, kto sądzi, że najważniejsza jest suknia i dom. Bez ideału nie dokonacie
niczego wielkiego w życiu. Wasz ideał zaś będzie was podtrzymywał w trudnych chwilach, będzie wam dodawał nowych sił, gdy zagrozi wam upadek. Wszystkie wasze działania będą wówczas zmierzać do wyższego celu, który to cel zdołacie również z Bożą pomocą osiągnąć. Uświęcajcie się więc teraz, gdyż nie wiadomo, czy później będziecie mieli na to czas”.
Założyciel lubił szczególnie ukazywać podstawowe cnoty Zbawiciela w aspekcie Serca Jezusowego. Bosko–ludzkie Serce nazywa on „Rdzeniem Świętej Rodziny, w której Ono nas przez
trzydzieści lat miłowało (...) niebem niebios, do którego ma nas wprowadzić Najświętsza Dziewica jako Brama niebieska”. Boże Słowo (...) w swoim niebiańskim uroku, przyozdobione niebiańskimi rysami dobroci, szlachetności, świętości, powinno przyświecać Misjonarzom Świętej
Rodziny przede wszystkim jako idealny obraz pokory, posłuszeństwa, miłości braterskiej, radosnego oddania na służbę ubogim, „Chrystusowi w naszych braciach”, umartwienia i ofiarności.
Następnie idzie dalej z nieubłaganą konsekwencją wewnętrznego dążenia do celu i zewnętrznego przystosowania do potrzeb i wymogów czasu: „Nasz cel, nasze powołanie, jest naprawdę
wielkie. To przyświeca tym wszystkim, którzy dostrzegają smutny stan, w jakim znajduje się
dzisiejszy świat. Gdzie znaleźć środek zaradczy przeciwko temu? Miłosierdzie Boże może jeszcze zmienić ten nieszczęśliwy stan narodów, które wracają do pogaństwa. Żeby te nieszczęśliwe
dusze przyprowadzić z powrotem do Boga, trzeba im głosić naukę i miłość do Świętej Rodziny.
Jeżeli chce się odnowić rodziny, to jedynym środkiem do tego jest przykład tej wspaniałej Rodziny. Musicie być ogniem i płomieniem, by zapoznawać wszystkich ze Świętą Rodziną i propagować Jej kult. Środkiem zaradczym: Święta Rodzina!... W poszczególnych salach studiów

tego domu spotykamy teologów, filozofów, nowicjuszy i wychowanków. Oni wszyscy powinni
być obrazem Świętej Rodziny... Podobizną, obrazem Świętej Rodziny! Jakże wiele dobrego dokonacie pewnego dnia, jeżeli wypełnicie się Nią całkowicie i będziecie także i na zewnątrz rozprzestrzeniać woń Jej cnót... Ach, moje dzieci, obyście tylko zdołali pojąć wasze powołanie!
Proście Jezusa, Maryję i Józefa o zrozumienie tego. Tak, ta Błogosławiona Rodzina zwołała was
tutaj, aby Jej cnoty w was odżyły, byście się stali Jej wiernymi podobiznami, żywymi Jej obrazami
i żeby świat się przekonał, iż nie jest to żaden mit, ale coś najwyższego i coś najszlachetniejszego... Patrzcie tylko na Świętą Rodzinę... Przy pomocy wszelkich środków powinniście zmierzać ku temu, by w swoim sposobie życia odzwierciedlić Jej podstawowy charakter. Stanowczo
za mało, jeżeli będziecie nosić tylko odznakę Świętej Rodziny, a nie odtworzycie w swoich sercach Jej cnót. Wy powinniście nabywać namiętną miłość do tej Świętej Rodziny... Czyż w Świętej
Rodzinie nie posiadamy, wszystkiego, co inne zakony mają tylko częściowo?... Szczególny cel
naszego dzieła, polega na poświęceniu swojego życia według wzoru ziemskiego życia Świętej
Rodziny. Teraz pozostaje nam tylko napełnić się duchem Świętej Rodziny”.
W naśladowaniu przykładu Św. Rodziny Założyciel bardzo mocno podkreślał kontemplacje jej
życia ukrytego w Nazarecie. Pisał: „To nabożeństwo (do Świętej Rodziny – przyp. red.) jest
ukierunkowane na ukryte życie Jezusa w Betlejem i w Nazarecie, gdzie żył on wspólnie ze swoją
Najświętszą Matką i ze świętym Józefem. (...) W odosobnieniu kształtują się rodzinne cnoty,
które muszą służyć za podstawę wszystkich dzieł gorliwości duszpasterskiej. (...) Życie w odosobnieniu i oderwaniu od zgiełku tego świata jest więc dobrym przygotowaniem do życia apostolskiego... W Świętej Rodzinie panowały pobożność, pracowitość i wzajemna miłość. Na te
właśnie cnoty starajmy się ukierunkować naszą młodzież...”
Jego ideał wspólnotowy nie może być martwym kapitałem, ukrytym talentem leniwego sługi,
lecz powinien przynieść obfity owoc o apostolskiej wartości. Ma się on przyczynić do „odnowy
świata w Duchu Świętym przez Świętą Rodzinę.”
W swojej ostatniej książce „Kult i naśladowanie Świętej Rodziny”, czytamy między innymi następujące wzruszające myśli, które zdradzają uderzenia serca Założyciela: „W jedności siła! (...)
Jedność jest waszą siłą, powinniście stanowić jedno serce i jedną duszę. Z takiej całości wypływa
wasza siła, podobnie jak z duszy wypływają wszystkie duchowe bogactwa, rozum i wola...Jedność ducha w kierowaniu i w nauczaniu; jedność woli w waszych pragnieniach, dążeniach i
przedsięwzięciach. Jednomyślnie wysławiajmy Ojca Wszechmogącego, a Ojciec niebieski będzie
się cieszył, że stanowicie jedno serce i jedną duszę. Ale nie będzie tak, jeżeli będziecie wprowadzać brak jedności.” „Bądźcie jednak również świadomi tego, że brak jedności jest upadkiem
wszystkich domów zakonnych.”

Rozdział II. Sposoby realizacji celu
Nauka o wychowaniu daje do ręki wychowawcy młodzieży trzy środki i wskazuje mu trzy drogi
„do prowadzenia wychowanków wzwyż”: opieka, która pomoże mu dojrzewać w wymiarze
ogólnoludzkim; kierownictwo, które pomoże mu ukształtować charakter – chodzi tutaj o pewną
dojrzałość psychiczną i emocjonalną; formacja, która pomoże mu ukształtować życie wewnętrzne w wymiarze duchowym i religijnym. Punktem wyjścia do tego wychowawczego działania jest miłość wychowawcza, czyli „zbawcza wola w stosunku do dziecka”. Doskonałość
podejścia wychowawczego naszego Założyciela jest widoczna w każdym z tych wymiarów.
Gdzie on bowiem widzi zło, wówczas idzie aż do jego korzeni, odkrywa je i wskazuje na odpowiednie środki do ich leczenia lub usuwania. Tej właściwości jego duchowego usposobienia
zawdzięczamy cały szereg propozycji, w których wykazuje on, dzięki swojej znajomości rzeczy
nabytej poprzez studia i swoje bogate doświadczenie życiowe, czym wychowanie nie jest i czym
jest ono w chrześcijańskim pojęciu. Jego wywody posiadają trwałą wartość zarówno dla wychowania w ogólności, jak i w formacji kapłańskiej w szczególności. Mówił do swoich uczniów:
„Wychowanie jest celem, a formacja jest środkiem. Kto w wychowywaniu zaniedbuje cel dla
środka, może wprawdzie kształcić uczonych, ale nie świętych, nie ludzi poświęcających się dla
zbawienia dusz. Dążmy nieustannie do tego, by ludzi prowadzić na wyżyny, ponad ich własną
naturę – i prowadzić ich do Boga przez praktykę cnót zakonnych... Dla tego celu sami musimy
być cnotliwymi, pokornymi, umartwionymi, posłusznymi ludźmi, którzy nie szukają niczego,
jak tylko woli Bożej i zbawienia dusz. Nie stawiajmy, więc w sobie żadnych przeszkód Bożemu
działaniu, a Bóg dokona w nas wielkich rzeczy”.
W pismach dotyczących przeważnie formacji kapłańskiej i misjonarskiej, przyjmuje on jako
punkt wyjścia „chrześcijańską miłość” jako podstawę, „która unika wszelkiego wyróżniania się”.
Jak dwa ramiona, które obejmują przyszłego człowieka, wypływają z niej troska o „pielęgnowanie ciała” czyli „wychowanie cielesne” oraz troska o „formację duchową” i „pielęgnowanie duszy”, które można również nazwać „wychowaniem duchowym”. To ostatnie ma swoje źródło
w „gorliwości duszpasterskiej” jako w pewnej formie miłości.
O. Berthier podkreśla wartość pielęgnowania zmysłu do piękna przyrody, do botaniki, muzyki i
malarstwa. Najważniejsze wymogi w zakresie wychowania cielesnego zmierzają więc do przyzwyczajania do „spartańskiego umiarkowania, do zachowywania umiaru, trzeźwości i do unikania wygodnictwa.” Przy omawianiu pielęgnowania duszy i życia duchowego Założyciel czerpie

swoje najmocniejsze argumenty z Pisma świętego, z Ojców Kościoła, z żywotów Świętych. Następnie korzysta z dzieł najlepszych pedagogów swoich czasów i swojego duchowego otoczenia.
„Maksymy zaczerpnięte z Ewangelii stanowią bazę wszelkiego wychowania oraz wszelkiego życia chrześcijańskiego i zakonnego” – tak brzmi jego podstawowa dewiza.
„Pięć kolumn budowli dobrego wychowania – kształcenie, czujność, dyscyplina, dobry przykład, modlitwa”, o których mówi on w swojej książce dla matek, nie są niczym innym, jak tylko
starannie dobranym i zaokrąglonym przepracowaniem tego, co jest najbardziej istotne i cenne
w całej chrześcijańskiej nauce o zbawieniu i uświęceniu. Konsekwentne sformułowanie i dopracowanie jego istotnej definicji chrześcijańskiego wychowania: Kształtowanie chrześcijanina w
przyszłym człowieku.
„Żeby zaś to ważne dzieło nauczania skutecznie wykonywać, niech kapłani–wychowawcy sprowadzają na nie Boże błogosławieństwo przez modlitwę i wypełnianie wszystkich swoich obowiązków względem swoich wychowanków...” Te obowiązki można sprowadzić do następujących punktów:
• Dobry przykład, który należy im dawać wszędzie: w klasie, podczas rekreacji, a szczególnie w
kościele,
• Czujność, zarówno w dzień, jak i w nocy. Zaniedbanie pod tym względem może spowodować
dla młodzieży poważne niebezpieczeństwo,
• Dyscyplina, która wymaga, by we właściwym czasie z dobrocią, lecz zdecydowanie umieć ich
upomnieć, a w przypadku wykroczeń przeciwko porządkowi domowemu także odpowiednio
ukarać,
• i na koniec: Kształcenie, zarówno pod względem humanistycznym, jak też szczególnie pod
względem religijnym.”

1. Błogosławiona modlitwa
Życie modlitwy jest najwyższym wymaganiem, jakie stawia Ojciec Założyciel. Pisze on: „Uformowanie z przyszłego człowieka chrześcijanina, dziedzica nieba, jest dziełem Bożym. Bez Bożej
pomocy jest ono niewykonalne. Pouczenia, czujność, upomnienia, a nawet dobre przykłady, bez
łaski nie przenikną do głębi dusz i nie pociągną ich skutecznie na drogę ku dobru. Łaska jest

przywiązana do modlitwy i do częstego przyjmowania sakramentów świętych. (...) Tylko łaska
może przekształcać duchy i serca”.
Założycielowi nie chodzi o to, by dodawać nowe praktyki modlitewne do tych, które kapłani
odprawiają z racji swego urzędu, lecz o to, by te ostatnie pogłębiać i wykorzystywać dla celów
wychowawczych. Pragnie on, byśmy bez reszty wykorzystali wszystkie źródła mocy, które dał
nam Kościół do dyspozycji w codziennych modlitwach liturgicznych, które odprawiamy. Tak
więc jego myśli i rady krążą wokół wiernego wypełnianie codziennego obowiązku modlitwy jako
rękojmi świętego zjednoczenia z Bogiem i owocnej pracy nad duszami. Z duchem modlitwy
nierozdzielnie złączone jest usposobienie pokutne i ofiarność. Pisze on: „Stałe umartwienie i
wytrwała modlitwa są to dwa koła wozu, który ma nas zawieźć do nieba”. „Modlić się i kochać
– to ma być moją dewizą, dopóki będę żył na ziemi”. To krótkie zdanie określa szczyt ducha
modlitwy, na jaki w ogóle można się wznieść na drodze uszczęśliwiającej modlitwy jako środka
wychowawczego. Gdy modlitwa jest kochana, miłość staje się modlitwą, ponieważ człowiek
znajduje swojego Boga we wszystkich rzeczach, a ubogacony w ten sposób łaską wychowawca
(kierownik duchowy, nauczyciel) jest nosicielem tajemniczej mocy i opromienionego nadprzyrodzoną świętością, porywającego przykładu. Zjednoczenie z Bogiem Ojciec Berthier określił
jako kamień milowy wszystkich reguł i dróg wychowania i kierownictwa duchowego. Od miłości
one wychodzą, i miłość stanowi koniec drogi prawa. Jeżeli teraz będziemy poszukiwać formułki,
w której Założyciel wyraził normę życia modlitwy dla swoich uczniów, to znajdziemy ją w kontynuacji przytoczonego wyżej zdania. Jest ona ignacjańskiego pochodzenia i przypomina sławne
„Znaleźć Boga” u św. Ignacego. O. Berthier wymaga od swoich misjonarzy, „by szukali Boga
we wszystkich sprawach”. „Pierwszym obowiązkiem jest kochać wychowanków, i to bardzo ich
kochać, to znaczy chcieć czynić im dobrze. Trzeba znosić wychowanków pomimo ich błędów,
i to nawet z taką cierpliwością, która się niczym nie zraża. Taka trwała cierpliwość jest owocem
prawdziwej miłości. Miłość traci nadzieję tylko w ostateczności, raczej wierzy w ostateczny sukces swoich wysiłków. Pragnie ona świadczyć dobro wychowankowi, chociażby nawet on sam
się temu przeciwstawiał. Dla tak wielkiego dzieła nie należy oszczędzać wysiłku. Zresztą ta praca
zawsze zostanie wynagrodzona przez Boga, niezależnie od tego, czy się powiodła, czy nie. (...)
Jeżeli nasze wysiłki są nieskuteczne, to z tym większą żarliwością uciekać się do Boga, który
pragnie zbawienia wszystkich wychowanków, i do Świętej Rodziny, w której dziele pracujemy,
a która winna jest nam swoją opiekę.”

2. Porywający przykład
Żywy i porywający przykład jest kolejnym środkiem wychowawczym. Bez niego cały proces
wychowywania nie przynosi owoców. Sam Założyciel staje się ideałem dla swoich uczniów.
Mam tutaj na myśli dobry przykład w trzech wymiarach. Najpierw samo życie Założyciela jako
osobisty przykład, jedność nauki i życia. Jego słowa były zgodne z jego czynami. Dalej, jego
zasady nauczania odnośnie wagi i potrzeby „dobrego przykładu” w odniesieniu do wychowawców w ogóle (do rodziców, nauczycieli itd.) oraz do wychowawców kapłanów, zakonników, a
szczególnie misjonarzy. I wreszcie „przykłady historyczne”, którymi chętnie się posługiwał w
książkach i przemówieniach. Pisał: „Dzieła mają swój język i swoją milczącą wymowę. Kto chce
nauczać z siłą autorytetu, musi sam czynić to, czego innych uczy, nie ma się bowiem żadnego
zaufania do osoby, której czyny są sprzeczne ze słowami. Trzeba się samemu wziąć do pracy, a
nasz przykład go pociągnie. (...) Pouczenia, napomnienia itp., jakich udzielacie innym ludziom,
nigdy nie wywrą na niego takiego wpływu, jak wasze dobre przykłady. Dlatego też należałoby
się wystrzegać, by nie stawiać kogoś na czele jakiejś fundacji, jeżeli on nie byłby zdolny pociągnąć za sobą swoim duchem pracowitości”.
Pierwszy biograf Założyciela dobrze scharakteryzował jego działalność pedagogiczną: „Przykład czynów jest żywym i skutecznym słowem. „Łatwo jest przekonywać, jeżeli czyni się to, co
się innym radzi” – mówi św. Bernard. Już wiele razy powiedzieliśmy, że nasz Ojciec często
używał tego wyrażenia. Jego życie było kazaniem. Wszystko w nim promieniowało pokojem,
spokojem i skupieniem. Jego skromność pociągała ku Bogu, jego dobroć świadczyła o Bogu,
jego uśmiech i słowo zapalały do cnoty. Nigdy nie słyszano, żeby się na coś skarżył. Wszystko
przyjmował jako pochodzące z ręki Boga. W nieszczęściu zachowywał nadal swój uśmiech, a w
szczęściu swoją pokorę i niedowierzanie samemu sobie. W natłoku spraw pozostawał spokojny
i pogodny, a wszystkie swoje wolne chwile potrafił zawsze wykorzystać na jakieś zajęcie. Był
zawsze pierwszym, gdy chodziło o pracę i modlitwę, a ostatnim, gdy chodziło o odpoczynek.
Pomimo swojego duchowego zaangażowania nigdy nie przestawał dalej studiować. Jego przedsiębiorcza natura uczyniła z niego pioniera dzieł gorliwości apostolskiej. Jako mąż modlitwy
modlił się nieustannie. Wszędzie był przykładem, rzecznikiem ładu, pocieszycielem, żywą
normą samozaparcia i cnoty”.
Mówiąc o potrzebie dobrego przykładu Założyciel był bardzo wymagający wobec wychowawcy.
Powtarzał: „Nauczyciele dzieci i młodzieńców do owocnego wykonywania swego urzędu potrzebują cnoty, wiedzy i autorytetu. Do wychowywania wymagana jest przede wszystkim cnota.
Cnotliwi ludzie mają prawo głosić cnotę i wymagać jej od innych. Słowo nie wystarczy, jeżeli
nie ma ono oparcia w przykładzie. Dla zdobycia wiedzy trzeba pracować i prosić o radę. Kto

chce zdobyć sobie autorytet, niech będzie łagodny i pokorny, niech zdobywa dla siebie szacunek
szanując samego siebie i innych przez stosowanie sprawiedliwości i bezstronności, niech zawsze
zachowuje spokój i opanowanie, niech zdecydowanie czuwa nad zachowaniem Reguły i porządku dziennego, niech z jednakową wiernością dotrzymuje danych przyrzeczeń, jak i roztropnie zapowiedzianych gróźb, w swoim zewnętrznym sposobie bycia niech łączy łagodność z godnością i niech nie ulega skłonnościom do spoufalania się ani do przesadnego karania. Nauczyciel, który potrafi pozyskać sobie posłuszeństwo bez stosowania kar, będzie się cieszył największym autorytetem.”

3. Czujność – wymagająca troska o dobro
Trzymać się drogi z dala od zła, zwalczać je i wpajać miłość do cnoty – oto potrójna, lecz jednolita podstawa, jaką O. Berthier wybrał za fundament swoich funkcji wychowawczych. Dalej
pisze: „Przez staranną i pilną czujność starał się on zwalczać zło”. To zdanie wymaga pewnego
uzupełnienia. Założyciel nie ograniczył, bowiem zadania czujności do samej tylko walki defensywnej, lecz czujność w jego pojęciu była również wymagającą troską o wszystkie ziarna dobra,
jakie dostrzegał u swoich wychowanków. Plewienie chwastów spośród zdrowych pokładów naturalnych i roślinek cnót dokonywało się nieustannie w aspekcie celu: stworzyć przestrzeń, światło i powietrze dla wzrastania wzwyż. Posłuchajmy jego samego: „Bądźmy dobrzy w stosunku
do wszystkich i miejmy oczy otwarte. Jednak w duchu przyjaźni, bez szpiclowania kogokolwiek.
Dzieci (wychowankowie) muszą odczuwać, że mają do czynienia z ojcami, którzy pragną dla
nich dobra, a nie są po to, żeby u nich wyszukiwać błędy. Istnieją głowy, w których od byle
głupstwa się burzy. Takim tym bardziej trzeba okazać dużo dobroci, łagodnie się z nimi obchodzić, kiedy zbaczają z właściwej drogi, żeby ich w duchu wiary sprowadzić z powrotem na drogę
obowiązku”.
„Ten, komu powierzono nadzór, nie ma prawa nikogo potępiać, ale nikomu nie może całkowicie ufać.”
Pierwszy biograf Założyciela po mistrzowsku naszkicował, w jaki sposób realizował on w swojej
pedagogicznej działalności powyższe rady: „Naprawdę po ojcowsku potrafił on praktykować tę
czujność tak, że nikt po prostu nie uświadamiał sobie jego czujnej uwagi. Wprawdzie obdarzał
wszystkich naprawdę wielkim zaufaniem, to jednak ani na chwilę nie zaprzestawał czuwać nad
nimi. Tak więc żył wśród swoich dzieci na wzór naszego Zbawiciela, wszystkim dobrze czyniąc,
ogarniając wszystkich jednakową miłością, wolny od wszelkich ceregieli, lecz również od zbytniej poufałości, pełen tej prawdziwej i serdecznej miłości, która miłuje w Bogu i dla Boga.

W wolnym czasie przebywał zawsze wśród swoich, bądź też prosił któregoś z kapłanów, by go
zastąpił. Widziano jego obecność (...) ale bez tych „pańskich manier” i bez „policyjnej miny”,
jaka niekiedy charakteryzuje oficjalną obecność przełożonych. Chciał, by go kochano, a nie obawiano się. Nie zdradzając swojej czujności i godności, poruszał się wśród nich i rozdawał siebie
niby czystą wodę sercom swoich dzieci. A dlaczegóż by nie? Nie miał przecież nic do ukrycia
przed ich oczyma. Myśli w głębi jego duszy były samą miłością i ofiarnością, jego poglądy były
czyste, jego usposobienie ojcowskie, a jego cele wzniosłe.”
Wielokrotnie udzielał praktycznych wskazówek swoim uczniom. Wymieńmy kilka z nich:
„Wszyscy profesi powinni czuwać nad tym, aby nikt nie naruszał jedności i żeby wśród wychowanków nie powstawały partykularne przyjaźnie. Ze szczególną troskliwością należy czuwać
nad zachowaniem milczenia.” Do jego ulubionych powiedzeń należały słowa: „Większość, jeżeli
nie wszystkie nasze choroby, są skutkiem naszej głupoty. (...) Nie zapominajcie, że ostrożność
jest lepsza niż lekarstwo. Bądźcie rozsądni; potrzebujemy zdrowia, by pracować dla chwały Bożej. Nie igrajmy z naszym nierozsądkiem; tu chodzi o chwałę Bożą.”
Sama postawa Założyciela powinna być dla nas wyzwaniem. Ten fakt stwierdził jeden z jego
wychowanków w formie takiej oto uwagi: „On pełnił nadzór tak, że nikt tego nie spostrzegł –
tak innych prowadził, że można było mieć przekonanie, że sam chce się czegoś nauczyć – wydawał polecenia w ten sposób, jak gdyby prosił o przysługę. Jego zjawienie się działało jak nagroda, a jego uśmiech uchodził za uznanie dla rozpoczętej pracy. Przy rozstaniu z nim każdy
czuł się zawsze podbudowany, umocniony i gotowy do coraz lepszej pracy.”

4. Karność
W swojej książce dla mężczyzn Ks. Berthier poświęca znaczny urywek „karności”, której zadaniem jest prowadzenie, a celem – kształtowanie charakteru. „On umiał nie tylko znaleźć odpowiednie reguły zaradcze – pisze O. de Lombarde – lecz również ze spokojną, lecz stanowczą
energią napiętnować nieporządek. Publiczna nagana, upokorzenie, nawet pokuty nie żałowano,
gdy było to konieczne, żeby doprowadzić do zastanowienia się nad sobą i ze zła wyprowadzić
dobro. Te środki zaradcze aplikował on tak delikatną ręką, że poprzez wyrażoną naganę można
było odczuć bicie ojcowskiego serca. Świadczy o tym świadectwo jednego z uczniów: „Ktoś
inny został przez pomyłkę fałszywie oskarżony... O. Berthier zganił go publicznie, wytykając
mu błąd. Rzekomo winny nie usprawiedliwiał się. Jednak przykrość z powodu zmartwienia,
jakie zostało wyrządzone dobremu Ojcu (Berthierowi – przyp. red.) skłoniła go później do pójścia do niego i przedstawienia mu całego błędu. O. Berthier był bardzo szczęśliwy, wziął głowę

wychowanka w obie dłonie, przycisnął go do piersi i powiedział: „To trzeba mi było od razu
powiedzieć... bardzo mi przykro, że sprawiłem ci taką przykrość... Ty jednak mi przebaczysz,
nieprawdaż?” Następnego ranka usprawiedliwił się przed zgromadzoną wspólnotą, że kogoś
niesłusznie strofował i dodał z uśmiechem:, „Jeżeli zdarzą tego rodzaju pomyłki, nie obawiajcie
się mi tego powiedzieć, moje dzieci. Nie martwcie się jednak zbytnio z tego powodu. Popełniamy przecież tyle błędów, które nie zostały wykryte, a za które należałaby się nam pokuta.
Dlatego też przyjmijmy radośnie jako zastępczą pokutę za nieznane błędy to, że ktoś nam coś
niesłusznie na kark zwali”.
Wszystko w nim tchnęło dobrocią. Każdy z jego czynów, każde jego słowo, chociażby jakaś
słuszna surowość, zawierało jednak w sobie podstawowy ton miłości. Od takiego człowieka,
który swoją naukę najpierw wprowadza w swoje życie, którego życie staje się nieprzerwaną nauką postępowania, jak to miało miejsce u o. Berthier, z radością przyjmuje się reguły dla własnego postępowania.
„Trzeba szanować osoby i dobre imię wychowanków. Bicie wychowanków jest najsurowiej zakazane. Nie pozwala się również mówić im przez „ty”. Sięganie po ukaranie wychowanka powinno być naturalną konsekwencją niedostosowania się do przyjętych zasad i reguł. Założyciel
daje nam następujące wskazówki w tej materii: „Należy unikać dwóch skrajności: zbyt wielkiej
surowości i zbytniej pobłażliwości. Należy podjąć walkę i prowadzić ją codziennie dla poprawy
wychowanka i reformy jego charakteru. (...) Nie należy mówić wychowankowi o jego błędach,
nie wskazując mu równocześnie środków, przy pomocy, których może się łatwo poprawić.
Trzeba zawsze być dobrym i opanowanym, rozmawiać z nim językiem wiary, rozumu i życzliwego współczucia.
Zgodnie z nauczaniem Założyciela większą wagę należy zwracać na formowanie do cnót chrześcijańskich i zakonnych niźli do surowego karania. „Formacja do cnót chrześcijanina i zakonnika
jest końcowym celem, do którego zmierzają wszystkie wysiłki wychowawcy. Nie wystarczy zapobiec złu lub je ukarać, ale trzeba przeprowadzać również ćwiczenie się w dobrym. Ze szczególną pilnością należy pielęgnować trzy cnoty, na których zdają się opierać wszystkie inne: 1.
Pobożność i duch wiary, 2. Czystość, 3. Umartwienie.” „Miłość. (...) nie szuka uznania”, jest
złotą nicią całej jego mądrości wychowawczej. Starajmy się doprowadzić do tego naszych wychowanków, by oni działali bardziej z miłości niż z obawy. To jest doskonalsze. Prawdziwa
gorliwość polega na tym, by czynić innym dobrze, nie dręcząc ich wrażliwości; ostrzegać ich
przed zgubnymi drogami, zawracać ich z nich, ale tak, aby ich nie urazić; z całą życzliwością,
lecz także z całą otwartością. Łagodność musi być zawsze tonem dominującym w naszym postępowaniu.

Od ludzi, którym zostanie powierzone przełożeństwo w jego Zgromadzeniu, wymaga on przede
wszystkim takich cech charakteru, które właśnie u niego samego podziwiano i którymi on się
wsławił: „spokojna, lecz niewzruszona stałość, siła i naprawdę ojcowska dobroć.” Podobnie
określa również cechy charakterystyczne prefektów swoich seminariów misyjnych: powinni mianowicie „umieć we właściwych okolicznościach łączyć surowość z łagodnością.” „Tych, których
ma się na swojej głowie, trzeba starać się poprawiać mocną, lecz dobrotliwą ręką.”

5. Kształcenie formacyjne
Założyciel pisał: „Trzymajcie się, więc z dala od modernistycznego ducha czasu. Wielki to ból
dla mnie, gdy sobie pomyślę, że umierając, pozostawię po sobie pokolenie hołdujące temu zgubnemu duchowi. Mam nadzieję, że zaoszczędzicie mi tego zmartwienia i będziecie się coraz bardziej trudzić, aby przyswoić sobie ducha Kościoła i trzymać się jego nauki. Jeżeli tak będziecie
czynić, dokonacie wiele dobra, a Bóg obdarzy was swoim błogosławieństwem.”
Piątą kolumną dobrego wychowania jest właściwa formacja intelektualna. To właśnie tutaj najmocniej dostrzegamy ignacjański rys duchowości naszego Założyciela – magis (więcej). Oto
bardzo praktyczna uwaga: „Istnieje tak wiele dobrych i bardzo dobrych książek, że kto czyta
jakieś błahostki, a nawet książki o miernej wartości, jest to oznaką jego wielkiej głupoty. Dlaczego nie czytać samych tylko bardzo dobrych książek? Czas przecież jest tak cenny. Czemuż,
więc mielibyśmy go zabijać, a nie raczej wykorzystywać w możliwie jak najlepszy sposób dla
własnego błogosławieństwa, dla zbawienia ludzi i na większą chwałę Bożą? Studiujcie tylko dobrych autorów i kształtujcie sobie ścisłe, jasne i określone pojęcia.” Z tym ignacjańskim magis
dostrzegamy jeszcze jeden element nauki św. Ignacego – „o tyle, o ile”. Celem studiowania nie
może stać się tylko zdobywanie wiedzy dla niej samej. „Najbardziej użytecznymi narzędziami w
ręku Boga dla zbawienia narodów byli zwykle ludzie przeciętnie uzdolnieni i rozporządzający
zwykłymi środkami, ponieważ oni nie wierzą zbytnio w siebie. Z większą pokorą uciekają się
oni do Boga i sukcesy swojej pracy przypisują Jemu samemu.”
Myślał o studiowaniu w duchu wiary: „Pobożność bez prawdy stoi na słabych nogach, jak to
zauważył Suarez. Zatem wszyscy muszą współpracować, aby w seminarzystach (i przyszłych
misjonarzach) rozbudzić podziw i zamiłowanie do Pisma Świętego. Daleko ważniejsza jednak
niż wykłady jest w Seminarium religijna formacja kandydatów do kapłaństwa. Ta duchowa i
religijna formacja jest ważnym obowiązkiem biskupów i wszystkich moderatorów seminariów.
Żeby jednak ta poważna pilność w studiowaniu nie przeszkadzała w pobożności, trzeba się starać studiować z intencją na chwałę Bożą. (ignacjańskie „Soli Deo Gloriam” – uwaga własna).

Niektórzy dążą do tego, by uchodzić za uczonych. Jest to nędzna próżność. Jeszcze inni mają
przed oczyma pożytek innych ludzi, a to jest już znakiem wielkiej miłości. Są wreszcie i tacy,
którzy dążą do wiedzy, żeby się uświęcić. To jest już doskonała mądrość”.
Pewien Arcybiskup z Kanady, podczas swoich odwiedzin w domu macierzystym w Grave w
Holandii, nazwał naszego Ojca Założyciela „żywą biblioteką wiedzy kapłańskiej”. Zwracając się
do Misjonarzy Świętej Rodziny, dodał: „Znajdujecie się u źródła nauki o niezafałszowanej czystości. Możecie czerpać z tego źródła ile chcecie, ono jednak pozostanie niewyczerpane, zarówno dla was jak i dla waszych następców. Opanujcie tę naukę, tę prawdziwie katolicką wiedzę,
a przewyższycie większą część duchowieństwa, a wówczas będziecie misjonarzami, jakich potrzebują dzisiejsze czasy.”
Dla Założyciela studiowanie było swoistą „służbą Prawdzie”: „Z tego wynika, że trzeba swój
czas i swój umysł koncentrować na tym, co niezbędne i naprawdę pożyteczne; nie podejmować
się niczego, co nie prowadzi do właściwego celu; nie iść za czymś, zanim sobie uświadomimy,
że stanowi to niezbywalne dobro; starać się usilnie dobrze opanować zasady, dokładnie zgłębić
przedmiot studiów; tak powiązać ze sobą swoje wiadomości, by one stanowiły naukową całość.”
Zakończenie
Sobór Watykański II polecił zakonnikom „nieustanny powrót do źródeł życia każdego chrześcijanina oraz ducha początków poszczególnych instytutów.” Niniejsze opracowanie jest
skromną próbą sięgnięcia do źródeł w świat myśli wychowawczych naszego Założyciela. Pamiętamy, że warunkiem błogosławieństwa Zgromadzeniu w duchu naszego Założyciela jest „podążanie zgodnie z jego myślą nowymi drogami.” Ks. Jan Berthier oczekiwał od kandydatów
Zgromadzenia MSF potrójnej gotowości: do bycia misjonarzem, zakonnikiem i formatorem
(wychowawcą). Pragnę, aby to opracowanie przyczyniło się nie tylko do poznania Ojca Założyciela, ale również do uświadomienia sobie celu Misjonarzy Świętej Rodziny. Ks. Berthier pisał:
„Muszę coś wam jeszcze powiedzieć, żebym nie umarł, zanim się to stanie. Podobnie jak każda
wspólnota zakonna musi mieć swojego specyficznego ducha i swój własny cel, tak też musi mieć
również, że się tak wyrażę, swoją własność doktrynalną, w niej bowiem tkwi jej szczególne źródło siły. (...) A więc w dziełach, które przy pomocy łaski Bożej napisałem, zebrałem więcej
nauki, niż ktokolwiek z was potrafiłby kiedykolwiek zgromadzić.”
Na zakończenie pozwolę sobie przypomnieć prorocze i nadal aktualne słowa papieża Leona
XIII wypowiedziane 14 listopada 1894 roku do kard. Langenieux: „To jest dzieło na czasie, i
życzę sobie gorąco, żeby możliwie jak najszybciej zostało zrealizowane.” Czy uda nam się to
Dzieło zrealizować?

Ks. Marian Machinek MSF.
J. Berthier – aspekt moralny życia i twórczości

1. Wprowadzenie
Postać naszego Ojca Założyciela, jak słyszeliśmy w poprzednich referatach, jest postacią niezwykle barwną, bogatą i ciekawą. Tym niemniej muszę się przyznać, że sporządzenie niniejszego
referatu przysporzyło mi odrobinę trudności. Jak ukazać postać kandydata na ołtarze od strony
moralnej? Tym bardziej, jeżeli nie zna się szczegółowo treści bibliografii tej osoby, do czego się
z góry przyznaję. Spróbowałem to uczynić na podstawie dostępnych mi materiałów. Konfrontacja z całością twórczości Jana Berthier wykaże, czy niniejszy szkic jest trafny. Pojawia się pytanie, według jakiego klucza powinno się badać aspekt moralny jego życia i twórczości? Zdecydowałem się podzielić mój referat na dwie części. W pierwszej postaram się ukazać o. Berthier
jako wzór życia zgodnego z moralnością chrześcijańską, czyli scharakteryzować główne cechy
jego osobistego portretu moralnego. Druga część referatu będzie poświęcona o. Berthier jako
propagatorowi moralności chrześcijańskiej. Spróbuję ten aspekt scharakteryzować na podstawie
niektórych jego publikacji.

2. J. Berthier jako wzór życia zgodnego z moralnością chrześcijańską
Wyobrażenia o moralność o. Berthier były bardzo jasne. Od swoich duchowych dzieci oczekiwał mocnego i nieugiętego kręgosłupa moralnego. Jego zdaniem „każdego misjonarza powinna
cechować stanowczość i nieskazitelna moralność, której nie będzie mogła zmienić żadna okoliczność.”309 Trudno byłoby znaleźć jakiś schemat, za pomocą, którego można by przedstawić
sylwetkę etyczno–moralną naszego o. Założyciela. Pragnę posłużyć się klasycznym schematem
trzech cnót Boskich, wiary nadziei i miłości, jest to, bowiem schemat, za pomocą, którego do
dzisiaj teologia moralna przedstawia powinność moralną chrześcijanina. Jednak, jak to się często
podkreśla, nie sposób traktować tych trzech cnót oddzielnie, są to raczej trzy aspekty, które się
wzajemnie uzupełniają i przenikają. Dlatego postaram się ukazać raczej kilka aspektów przystających do wspomnianego schematu, aniżeli omawiać wypowiedzi o. Berthier na temat wiary,
nadziei i miłości.
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Zanim jednak przejdę do omówienia tych aspektów, należy zwrócić uwagę na jedną cechę moralności o. Berthier, która pokrywa się w zadziwiający sposób z naszymi współczesnymi modelami, używanymi w teologii moralnej: moralność ta jest dogłębnie moralnością responsoryczną.
Co to oznacza? Otóż pojęcie to opisuje fundamentalną różnicę między moralnością chrześcijańską a moralnością każdej innej proweniencji. Podczas gdy pozachrześcijańskie modele podkreślając powinność moralną, obowiązek dążenia do doskonałości, spełniania konkretnych czynów, czy też zaniechania innych, pozostawiają człowieka niejako jego własnym siłom, autentyczna moralność chrześcijańska, zanim zacznie mówić o powinności moralnej, najpierw głosi
dobra nowinę i ukazuje tym samym, iż to, czego chrześcijaństwo się od człowieka domaga, już
uprzednio zostało człowiekowi dane. Innymi słowy: Bóg nie domaga się od nas niczego, co nie
byłoby owocem jego obdarowania, owocem odkupienia i łaski. Człowiek ma, zatem żyć moralnie nie jedynie własną siła woli, ale mocą odkupieńczej łaski, która został obdarowany za darmo
i w sposób uprzedzający. I taką właśnie moralność głosi o. Berthier.
Chociaż o. Założyciel dbał o doktrynalną jasność w gronie swoich uczniów, o głębokie
i szczere „współodczuwanie z Kościołem” (sentire cum ecclesia), to jednak wiara nie była dla
niego bynajmniej jedynie zespołem prawd, które się akceptuje i przyjmuje, bo są podane „do
wierzenia”. W najgłębszym znaczeniu tego prawdy wiary były dla o. Założyciela czymś praktycznym, czymś, co przekłada się na język konkretnej codzienności. Wiara to dla niego nie zespół poglądów, ale sposób życia, myślenia, wartościowania, sposób układania planu dnia. Wiara
pozwala też na uzyskanie odpowiedniej perspektywy, w której wszystkie inne sprawy i wydarzenia nabierają właściwej im miary. „Wiara uczy nas”, twierdzi o. Założyciel, „abyśmy wszystkie
rzeczy oceniali według ich prawdziwej wartości, a ludzką działalność widzieli w jej prawdziwych
wymiarach”310.
We wszystkich wypowiedziach, gdzie o. Berthier mówi o chrześcijańskiej nadziei, szczególnie, gdy dotyczą one kondycji duchowej zakonnika, przebija motyw, który nazwałbym
„świętą lekkomyślnością”, czy też raczej „świętą beztroską”. Takie określenie może się wydawać
o tyle problematyczne, iż dla o. Berthier umartwienie i dosyć surowa asceza były na porządku
dziennym i takiego właśnie gorliwego zaangażowanie w obumieranie dla świata, jego spraw i
jego systemu wartości domagał się od swoich uczniów. Umartwienie, które zdaniem o. Założyciela polega na tym, aby niczego nie czynić z pragnienia przyjemności, łatwego życia czy poklasku, ale wszystko dla chwały Bożej, było dla niego rzeczą absolutnie niezbędną, bez której życie
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zakonne traci sens. A jednak często można spotkać się z tekstami zachęcającymi do wyzbycia
się zbędnych trosk i zdania się całkowicie na Boga, nie zamartwiając się jutrem, własnym losem,
czy powodzeniem własnych zamiarów. „Zawierzmy całkowicie Bogu. Zachowajmy ufność w
jego dobroć i bądźmy spokojni. Żaden włos nie spadnie nam z głowy bez woli Ojca niebieskiego. Nie może nas spotkać żadna choroba ani żadne niepowodzenie, które by nie było wcześniej przewidziane przez Opatrzność Bożą. To jest klucz do szczęścia i tajemnica pokoju świętych. Unikajcie przygnębienia i wszystkiego, co pachnie melancholią. To jest zaraza społeczna.
Trzeba być zawsze dobrej myśli. Kto poświęcił się na służbę Bożą nie ma powodu do
smutku”311.
Wypowiedzi takie znamionuje rodzaj beztroski, która opiera się na niewzruszonych obietnicach
Bożych. O. Założyciel odczytuje je nie tylko, w, że się tak wyrażę, „makroskali”, tzn. jako obietnice dotyczące Kościoła, dotyczące wszystkich wierzących, które zostaną zrealizowane w czasach eschatologicznych, w niebie, po śmierci. W wypowiedziach o. Założyciela obietnice te dotyczą „mikroskali”, tzn. życia każdego pojedynczego, konkretnego człowieka. Głębokie przekonanie o zbawczej woli Bożej i jego dobrego planu wobec każdego pojedynczego człowieka
prowadzi o. Berthier do zachowania spokoju ducha oraz innych zachęt w rodzaju tej, która
pozwolę sobie przytoczyć. „Gorliwy kapłan powinien mieć (...) silne plecy i szlachetną duszę.
Nie może jak pustelnik czy seminarzysta siedzieć lękliwie w swojej celi, ale powinien z całą
odwagą i gorliwością rzucić się w wir walki ze złem i przezwyciężać w sobie wszelką bezpłodną
małoduszność. Czegóż mamy się lękać, jeżeli kierujemy się bojaźnią Bożą? Gdy tylko mamy na
uwadze chwałę Bożą i dobro dusz, możemy swobodnie przystąpić do dzieła”312.
Wszystko zaczyna się u niego od miłości Bożej i ku niej zmierza. Motywem, dla którego powinno się kochać Boga jest przede wszystkim Jego doskonałość i wielkość, a więc niejako głębokie doświadczenie tego, kim jest Bóg. Ale motywem jest również to, co się od niego otrzymało, przede wszystkim zaś łaska stworzenia i odkupienia, które są wyrazem jego miłości.313
Charakteryzując miłość do Boga o. Berthier potrafi uciekać się do nierzadko dowcipnych porównań. „Napisano o ludziach sprawiedliwych – pisze o. Berthier w swej książce „Klucz do
nieba” (La cle du ciel) – że znają smak piękna. I rzeczywiście: Ci, którzy nie kochają Cię Boże,
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Misjonarzy Świętej Rodziny (tłum. ks. M. Burzawa

nieskończona piękności, mają bardzo zły smak”314. Żarliwość, z jaką o. Założyciel mówi o
miłości Boga, chociaż wyrażona czasem słowami pełnymi namaszczenia, które dziś być może
do nas niezbyt trafiają, zdają się świadczyć o jednym: o. Berthier zaprasza do kochania Boga nie
jako teoretyk, niejako jak makler, który zachęca do kupna jakiegoś towaru, chociaż osobiście
zaopatruje się w towary innej firmy, ale jak ktoś, kto mówi z własnego doświadczenia, jako osoba
głęboko mistyczna, która próbuje uchylić rąbka zasłony do innego świata, właśnie, po, aby zaprosić wkroczenia na drogę duchowego doświadczenia, która do tego świata prowadzi.
Miłość do Boga była dla o. Berthier czymś niepodzielnym. Żadna inna wartość nie mogła konkurować z miłością do Boga. O. Założyciel reagował niemalże alergicznie, gdy spotykał
się w swoim Zgromadzeniu z przejawem hierarchii wartości, która zdawała się spychać miłość
do Boga z jej pierwszego planu. W tym kontekście przypomina mi się szczegół z życia o. Berthier, z którym zetknąłem się w nowicjacie podczas lektury jakiejś biograficznej książki o nim, a
który to szczegół, jak sobie przypominam, wprawił nas nowicjuszy w zdumienie i spotkał się z
mieszanym przyjęciem. Otóż jeden ze współbraci miał przynieść mu kiedyś małego ptaka, zachwycając się jego urodą, czy też pragnąc go opatrzyć. Reakcja o. Założyciela, jeżeli dobrze mam
to wydarzenie w pamięci była bardzo dziwna. Po prostu ukręcił łebek ptakowi, mówiąc, iż żadne
stworzenie nie powinno przesłaniać nam Boga, ani zatrzymywać nas w drodze do Niego. Nie
chcę szeroko analizować zachowania o. Berthier, które również dzisiaj wydaje mi się być niecodzienne. Stwierdziłem jednak, iż takie i podobne fakty z życia o. Założyciela, gdy analizuję je
dzisiaj, wydają mi się łudząco podobne do sposobów zachowań, które spotykamy u starotestamentalnych proroków, jak i u niektórych świętych. Chodzi o tzw. „czynności symboliczne”,
gesty i sposoby zachowań, które same w sobie wydawały się być nieco ekscentryczne i szokowały otoczenie. Stanowiły jednakowoż niesamowicie mocny akord w głoszeniu woli Bożej i
wyryły się o wiele głębiej, niż słowa i napomnienia w pamięć słuchaczy. Jeremiasz, który obchodzi Jerozolimę z bydlęcym jarzmem na szyi, Izajasz, używający obraz rozbitego dzbana, ale także
Franciszek z Asyżu, stający nago na środku rynku wobec zgromadzonego tłumu – oto czynności
symboliczne, właściwe prorokom. Tak też jawią mi się pewne, z naszego punktu widzenia przejaskrawione i niezrozumiałe zachowania o. Berthier.
Ta niepodzielna miłość Boga, którą o. Berthier potrafi wyrazić w nieraz szokujących
czynnościach symbolicznych, nie jest jednak źródłem smutku i nie łączy się z postawą totalnych
abnegatów. Wręcz przeciwnie, w wielu wypowiedziach o. Założyciela na temat miłości pojawia
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się motyw radości. „Prawdziwa radość jest owocem Ducha Świętego i zawsze towarzyszy miłości. Dlatego starajmy się usilnie być apostołami radości, aby w ten sposób głosić miłość Boga
do ludzi”315, poucza o. Berthier swoje duchowe dzieci.
Miłość do Boga w nauczaniu o. Berthier przekłada się naturalnie na konkretną miłość
do współbraci. Rzecz ciekawa, iż tam, gdzie o. Założyciel mówi o miłości braterskiej, pojawiają
się motywy, które nie tyle tchną wielką teologią, ale po prostu codziennym praktycznym doświadczeniem. O. Berthier domaga się na przykład najzwyczajniejszej grzeczności, szacunku,
respektu i szacunku, a zadufane w sobie i przesadnie głośne akcentowanie swoich własnych
poglądów, szczególnie wobec przełożonych, nazywa po prostu złym wychowaniem i głupotą.316
Trzeba zwrócić uwagę ma jeszcze jeden rys duchowości o. Założyciela, który wydaje się
być niejako osią jego moralnego kręgosłupa, mianowicie na jego pokorę. Wypowiedzi na temat
pokory stanowią chyba jedną z największych grup tematycznych słów o. Założyciela zebranych
z różnych okazji i przez różnych ludzi. O. Berthier był człowiekiem czynu i na pewno obca mu
była koncepcja pokory, rozumiana jako apatyczna i obojętna postawa, pozwalająca otoczeniu
na wszystko i nieingerująca w bieg spraw. Tym niemniej o. Berthier podkreślał konieczność, a
nawet nieodzowność pokory, zgodnie zresztą z najstarszymi chrześcijańskimi tradycjami monastyczno–duchowymi, które zawsze widziały w pokorze klucz do życia zgodnego z wiarą. Pragnę
przytoczyć jedną z wypowiedzi w przeddzień śmierci, z więc wypowiedź, którą można by uznać
za swego rodzaju duchowy testament o. Berthier. „Miejmy dobre pojęcie o tym, kim jest kapłan.
Jest to człowiek wzięty z ludu, by nieść jego ciężar i modlić się za niego (...). Jezus Chrystus
powiedział: ‚Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca.‘ Rozmawiał on z pokornymi, jadał z grzesznikami, błogosławił dzieci. I czyż kapłan nie jest drugim Chrystusem? Ale
niestety, jakże wielu księży ma błędne wyobrażenie o ich stanie. Wydaje im się, że ponieważ są
kapłanami, nie muszą rozmawiać z resztą ludzi”317. Pokora jest dla o. Berthier cnotą, można
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by powiedzieć strategiczną, gdyż jej brak może jego zdaniem osłabić dynamikę rozwoju duchowego i stać się przyczyną duchowej klęski. „Brak pokory winien budzić w nas niepokój”, powie
o. Założyciel, gdyż pycha jest źródłem słabości”318.
Jednym z motywów, jaki przewija się w wypowiedziach o. Założyciela jest motyw posłuszeństwa. O. Berthier kładł na ten ślub ogromny nacisk, przy czym domagał się nie tylko
zewnętrznych czynów, ale szeroko rozumianej postawy posłuszeństwa i gotowości do zinterpretowania poleceń przełożonych, jako konkretnej woli Bożej w tej właśnie chwili i sytuacji.
Czy jednak wobec tego ideałem zakonnika był dla o. Berthier ktoś, kto osąd rzeczywistości
całkowicie pozostawia innym? Wydaje się, iż wypowiedzi takie, jak ta, która pragnę przytoczyć
przeczą takiemu stwierdzeniu. „Są pośród was tacy”, mówi o. Berthier 15.03.1908 r., „którzy
troszczą się o to, by wiedzieć, co przełożeni myślą o nich. Jest to śmieszne. Bądźcie zakonnikami
sumienia, a nie będziecie musieli obawiać się niczego. Ludzie mogą myśleć o nas to, co chcą;
jeśli jesteśmy w porządku wobec Boga, nie musimy obawiać się ludzi. Pracujemy dla większej
chwały Bożej i z miłości do Niego, a na wszystko inne mamy być obojętni. Zakonnik, który jest
cały zanurzony w Bogu, raduje się dobrem uczynionym przez innych, jak swoim własnym, nie
jest przywiązany do swoich zajęć, do miejsca, do ludzi, a decyzje przełożonego, są dla niego
wyrazem woli Bożej”319.

3. J. Berthier jako propagator moralności chrześcijańskiej
Ten szkic sylwetki moralnej naszego Założyciela pozwala na stwierdzenie, iż moralność stanowiła bardzo ważny element jego duchowości. Stwierdzenie to okazuje się być prawdziwe w
świetle jego zaangażowania duszpasterskiego, a przede wszystkim publikacji, które wyszły spod
pióra o. Berthier. Nawiasem mówiąc, styl duszpasterski o. Berthier charakteryzuje się ogromną
ofensywną dynamiką. „Powinniśmy szukać ludzi, a nie czekać aż do nas przyjdą”, twierdzi on
stanowczo, „Ludzie nie przychodzą masowo do Boga. Musimy każdego poszczególnego wiernego zdobywać oddzielnie: mężczyzn, kobiety, młodzież i dzieci. Inne sposoby duszpasterstwa
są błędne, a przynajmniej niewystarczające”320.
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Wystarczy przyjrzeć się tytułom najbardziej poczytnych spośród kilku tuzinów książek napisanych przez niego, aby dostrzec, że dotyczą one w znacznej mierze tematu, który z punktu widzenia współczesnej refleksji teologicznej można by nazwać ortopraksją. Jak ortodoksja dotyczy
poprawności i czystości wiary, tak ortopraksja zajmuje się życiem i praktyką chrześcijańską, odpowiadającą wierze. Jak żyć, aby życie było, jak mówi Pismo św., „postępowaniem w sposób
godny Pana”. To pytanie można by umieścić jako swego rodzaju motto, wyrażające w skrócie
tematykę książek ojca Berthier. Już takie tytuły jak np. „Młody człowiek jak się godzi” (Le jeune
homme comme il faut), czy „Człowiek taki, jakim być powinien” (L‘homme tel, qu‘ il doit être)
mają bardzo wyraźny akcent pedagogiczno–moralny. Książki te krążą wokół pojęcia cnoty, pojęcia, które w naszych czasach nie cieszy się najlepszą renomą, chociaż stanowi jedno z centralnych pojęć refleksji etycznej od czasów starożytnych myślicieli greckich. Cnotę o. Berthier zawsze traktował bardzo szeroko, przede wszystkim jako pewien model życia, a nie tylko jako jakąś
pojedynczą sprawność. Pojęcie „cnoty” było, zatem niejako ekwiwalentem takiego współczesnego pojęcia, jak np. chrześcijański styl życia. Oczywiście o. Berthier mówił również o pojedynczych cnotach, wymieniając i omawiając poszczególne cnoty, jak np. cnoty wobec Boga,
wobec przełożonych, wobec podwładnych, wobec siebie samego, czy też przeszkody w osiągnięciu tych cnót. Być może właśnie taki sposób przedstawienia powinności moralnych sprawia,
iż lektura niektórych publikacji o. Berthier nie trafiłaby tak głęboko do współczesnego czytelnika. Jednakowoż w swoim czasie książki o. Berthier robiły furorę, o czym może świadczyć
fragment recenzji: „Te dwie książki, ostatnie produkty niezmordowanego i niewyczerpanego o.
Berthier, są rozkoszą, a zwłaszcza zaś moralnym pożytkiem wielkiej liczby czytelników, którzy
jedynie żałują, iż nie mogli wcześniej posiadać tych skarbów.... Są to dwie wyśmienite książki.
Przeczytajcie je i powiecie to samo, co ja”321.
Tematem dzieł o. Berthier jest często, jak sam pisze, to, co stanowi „obowiązek i szczęście
człowieka”. Dla o. Berthier sprawa jest jasna:, ponieważ człowieka jest stworzeniem Bożym,
więc życie zgodne ze świadomością bycia stworzeniem, jest nie tylko życiem takim „jak się należy”, ale także gwarantem szczęścia. I tutaj dotykamy pewnej cechy profilu moralnego o. Założyciela. Jego moralność jest moralnością wymagającą, niemalże surową. Jednak nie sposób posądzić o. Berthier o swego rodzaju kult umartwienia, dla którego przeżywanie radości miałoby
być czymś podejrzanym, negatywnym, niegodnym Boga. Uderza, że czasami w jego wypowie-
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dziach i jego książkach oba te motywy występują bezpośrednio obok siebie: umartwienie i cierpienie oraz radość i szczęście. Tytuł książki „Sztuka bycia szczęśliwym” (L’art d’être heureux)
ujmuje skrótowo koncepcję moralności według J. Berthier. Sam autor powie, iż pragnie swoim
braciom, szukającym szczęścia, pozostawić nieomylny sposób na jego znalezienie. Motywacją
życia zgodnego z wolą Bożą ma być, zatem nie tylko wskazanie na autorytet Boga, dającego
przykazania, ale również fakt, iż taki styl życia jest drogą do szczęścia.
Gdybyśmy chcieli przyłożyć na te koncepcję moralności terminologię, używaną we
współczesnej teologii moralnej, to można by stwierdzić, że moralność J. Berthier posługiwała
się nie tylko argumentacją deontologiczną (gr. deon – obowiązek), czyli podkreślającą obowiązek posłuszeństwa Bogu jako najwyższemu prawodawcy, która to argumentacja była w tamtych
czasach bardzo powszechna. O. Założyciel używał również argumentacji teleologicznej (gr. telos – cel), popularnej w dzisiejszej teologii moralnej, które podkreśla cel oraz skutek działania
ludzkiego.
Często powtarzane stwierdzenie, iż o. Berthier był kompilatorem, tzn. iż jego książki
powstały poprzez akrybiczne gromadzenie materiałów, jest poprawne. Jednak często stwierdzenie to ma wydźwięk pejoratywny. Kompilator, a zatem ktoś, kto nie jest oryginalny, kto nie
tworzy, tylko odgrzewa. W stosunku do o. Berthier takie stwierdzenia są po prostu błędne. Jego
kunszt kompilatorski należy ocenić bardzo wysoko. Gdyby tak nie było, jego książki nie doczekałyby się na pewno licznych wydań i nie cieszyły się popularnością. Zresztą o. Berthier nie
próbuje wcale tego ukrywać. Jego słowa: „Zebrałem to wszystko, co znalazłem najlepszego i
najpraktyczniejszego w całej patrologii greckiej i łacińskiej, u autorów współczesnych i w zbiorach opowiadań historycznych”322.
W wielu dziełach o. Berthier pojawia się motyw, który nakazuje nam docenić jego pracę publicystyczną. Otóż o. Berthier często korzysta z pism ojców Kościoła, a więc z pisarzy i autorytetów z pierwszych trzech wieków chrześcijaństwa. Jest rzeczą jasną, że dzisiaj podeszlibyśmy do
tych tekstów inaczej, wyposażeni w narzędzia historyczno–krytycznej egzegezy, ale jednak sam
fakt, iż o. Założyciel w swoich publikacjach sięga tak głęboko w historię jest godny uwagi. Również inny szczegół wydaje mi się być interesujący. Popularyzując chrześcijański styl życia, o.
Założyciel dba nie tylko o poprawną, jasną i klarowną treść swoich publikacji, ale też o ich
formę. Jeden z recenzentów książki „Matka według serca Bożego” (La mère selon le coeur der
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Dieu) podkreśla: „...Druk jest bardzo staranny i najlepsze broszurowanie, jakie kiedykolwiek
widziałem.”323
Omawiając działalność publicystyczną o. Berthier w aspekcie moralnym, pragnę przedstawić jeszcze jedno dzieło, które tego tematu chyba najbardziej dotyczy. Egzemplarz tej książki
przywiozłem ze sobą. Otrzymałem go w r. 1991 w Lionie od ówczesnego księdza Rektora, naszego współbrata ks. Brolla. Jest to „Kompendium teologii dogmatycznej i moralnej” autorstwa
ks. Berthier. Egzemplarz, który mam jest już czwartym wydaniem i pochodzi z roku 1898. Kościelne zezwolenie na pierwszą edycję pochodzi z roku 1886, dlatego przypuszczam, iż to właśnie jest rok wydania pierwszej edycji. Całe dzieło rozpada się na dwie części, z których pierwsza
zawiera wykład teologii dogmatycznej (do s. 363), a druga wykład teologii moralnej (s. 364–672).
Koncepcja dzieła jest bardzo przejrzysta i przeznaczona dla studiujących teologię, ale również
jako swego rodzaju podręcznik dla duszpasterzy. Wykład teologii moralnej rozbija się na dwie
klasyczne części, jak to ma miejsce do dnia dzisiejszego, mianowicie na teologię moralną fundamentalną oraz teologię moralną szczegółową. Pierwsza część zawiera takie klasyczne traktaty,
jak traktat o czynie ludzkim, o sumieniu, o prawie Bożym i naturalnym. Druga natomiast omawia
poszczególne przykazania Dekalogu, a także zajmuje się niektórymi normami prawa kanonicznego.
Stan, w jakim znajduje się mój egzemplarz dzieła może wskazywać na sposób posługiwania się
nim w naszym Zgromadzeniu. Nie przypuszczam, ażeby poczynione na marginesach notatki
pochodziły spod pióra o. Założyciela, ale książka była używana przez naszych współbraci we
Francji w czasie, gdy o. Berthier jeszcze żył, lub też niedługo po jego śmierci. Dlatego ośmielę
się przypuszczać, że można na podstawie analizy tego egzemplarza sformułować wnioski dotyczące rangi teologii moralnej w ujęciu samego Założyciela. Nasuwają mi się następujące obserwacje. Po pierwsze, dzieło jest niezwykłe przejrzyste, podzielone na akapity, opatrzone tytułami
oraz na poszczególne numery, co pozwala na szybką orientację. Szeroki indeks rzeczowy pozwala na błyskawiczne odnalezienie danych, dotyczących jakiegoś problemu teologicznego.
Podtytuł dzieła wskazuje na to, iż autor pragnął nie tylko skoncentrować się na dogmatyce i
teologii moralnej, ale objąć całość teologii i stworzyć niejako swego rodzaju „sumę”, mającą
jednak wyraźne ukierunkowanie praktyczne. Podtytuł ten brzmi mianowicie „(Kompendium
teologii dogmatycznej i moralnej) wraz ze szczegółowymi uwagami z teologii kanonicznej, liturgiki, teologii pastoralnej i mistycznej, jak też filozofii chrześcijańskiej.” Takie ujęcie sprawiało,
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iż podręcznik ten stanowił zapewne swego rodzaju „manuale”, które powinien posiadać każdy
kapłan. Wskazuje na to cały szereg uzupełnień. Komuś, kto weźmie do ręki to dzieło, muszą
się rzucić w oczy niezliczony zadrukowane skrawki papieru, naklejone w odpowiednich miejscach, a zawierające nie tyle to, co nazywamy „erratą”, czyli poprawianiem błędów, ile uzupełnienia wynikłe albo z nowych teologicznych koncepcji, albo też z dokumentów Kościoła, ogłoszonych po opublikowaniu dzieła. I tak w części moralno–teologicznej mamy np. wklejkę komentującą wypowiedź papieża Leona XII, dotyczącą cnót naturalnych, a skierowaną przeciw,
jak to formułuje tekst Amerykanizmowi, komentarz do Motu Proprio Piusa X z r. 1910, a więc
dwanaście lat po ukazaniu się dzieła, uwagi i komentarze ówczesnych teologów. Wklejki te nie
są pisane ręcznie, lecz drukowane i opatrzone zawsze w dokładne dane, w którym miejscu należy
je wkleić. Naklejone są jedynie z brzegu, tak, że czytelnik ma przed sobą zarówno stary tekst,
jak i uzupełnienie.
Jeżeli poprawnie interpretuję te obserwacje, wydaje mi się, iż to właśnie wielka wrażliwość i dbałość o. Założyciela o to, aby jego kapłani byli „na bieżąco”, aby uzupełniali swoje
wykształcenie i przekazywali naukę Kościoła nieskalana i pełną, leży u podstaw tego stylu, który
kazał naszym poprzednikom uzupełniać dane w podręczniku, który towarzyszył ich kapłaństwu. Trzeba naturalnie stwierdzić jasno, iż podręcznik ten jest typowym podręcznikiem tamtych czasów, w których dominowała teologia moralna predyktywna, tzn. oparta na jasnych i
niepodlegających wielkiej interpretacji zakazach i nakazach. Wydaje mi się, że, gdyby o. Założyciel żył dzisiaj, napisałby ten podręcznik inaczej. Jedno pozostałoby jednak niezmienne: o. Założyciel nie dopuściłby, aby jego duchowe dzieci, jego kapłani byli niewystarczająco wykształceni i poinformowani, aby nie znali tego, co dzieje się aktualnie w teologii. O jakości wykształcenia naszych współbraci może świadczyć chociażby fakt, iż w r. 1902 szkoła misyjna w Grave
została zatwierdzona przez Królową Holandii, a więc władzę cywilną, jako katolicka szkoła
wyższa.

4. Zakończenie.
Może to zabrzmi bardzo szablonowo, ale o. Berthier ukazuje się nam, jako osoba, która w niezwykle jasny i wyrazisty sposób tchnęła tym, co tradycja etyczna ludzkości nazywa cnotą. Ten
człowiek był kimś nad wyraz prawym i choć niektóre jego wypowiedzi wydają nam się być obce,
niektóre jego zachowania dziwne, a polecenia staromodne, to jednak właśnie te szczegóły wskazują na to, iż mamy przed sobą człowieka z krwi i kości, kogoś, kto jest po prostu sobą i kto,
jako kandydat na ołtarze, ma swoje ostre kanty i niedoskonałości. Jest to jednak równocześnie

ktoś, kto niewątpliwie nosił w sercu nigdy niegasnący ogień zapału w pracy dla konkretnego
urzeczywistnienia królowania Boga w jego świecie, tam, gdzie go Opatrzność Boża postawiła.
Różnice w szczegółach nie powinny nam przesłonić faktu, iż mamy przed sobą kogoś na miarę
biblijnych proroków, kogoś, kogo Biblia określiłaby słowem „typos”. Słowo to, stosunkowo
często występujące w Septuagincie i w Nowym Testamencie, pochodzi od greckiego słowa „typoo”, które oznacza odcisk garnka w popiele ogniska, a ogólnie odbicie odcisk, np. odcisk na
monecie, ale też np. literę wygrawerowaną w kamieniu. Biblia używa tego słowa na określenie
postaci kogoś, kto jest przykładem, niejako modelem i wzorem postępowania dla innych. I tak
Paweł potrafi, np. powiedzieć wspólnocie w Tesalonikach, że stała się przez swoje prawe życie
wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai (por. 1 Tes 1,7). I tak samo, jak biblijna
idea naśladowania nie polega na tanim kopiowaniu, tak samo i my, duchowi synowie o. Berthier,
musimy przełożyć jego wskazania i nauki na język naszych czasów i wkomponować je w nowy
historyczny kontekst. Jedno jednak pozostaje niezmienne. Człowiek ten pozostanie dla nas na
zawsze płonącą pochodnią, kimś, od kogo się po prostu można wiele nauczyć, jeżeli pragnie się
służyć Bogu. Gdy mówimy o tym, iż jego słowa muszą czasami być przetransponowane w świat
naszych pojęć i naszego języka, trzeba również zaznaczyć, że istnieje cały szereg jego wypowiedzi, które nie potrzebują żadnych tłumaczeń, ale zachowują swoją nigdy nieprzemijającą aktualność, jak np. to krótkie zdanie, którym pragnę zakończyć mój referat: „Niech wasze serca będą
zawsze przepełnione radością. Bądźcie weseli i szlachetni, inaczej nie dokonacie niczego wielkiego”324.

324

Ks. M.Bocian, Niestrudzony misjonarz, Otwock 1993, s. 90.

Ks. Włodzimierz Burzawa MSF.
Wymiar misyjny życia i działalności ks. Jana Berthier

Wstęp
Ks. Jan Berthier był człowiekiem charyzmatycznym tzn. nie tylko był gorliwym i pracowitym
kapłanem, zakonnikiem i misjonarzem obdarzonym licznymi talentami – charyzmatami, ale potrafił je odpowiednio wykorzystać, aby stanowiły Jego odpowiedź na ówczesne „znaki czasu”
tj. potrzeby i oczekiwania Kościoła i świata. Jednym z takich „znaków czasu” bez wątpienia była
sprawa misji.
W grudniu 1880 roku ukazała się Encyklika „Sancta Dei Civitas” na temat Stowarzyszenia Rozkrzewiania Wiary Świętej. Papież Leon XIII wskazywał w niej na wielki i trwały brak misjonarzy.
Zachęcał również do większego zainteresowania sprawami misji. Słowa Papieża wywarły na Ks.
Berthierze tak głębokie wrażenie, że zamieścił później obszerne fragmenty tej Encykliki w
„Konstytucjach i Zwyczajach” Zgromadzenia, które założył.
Akt założenia Zgromadzenia Misjonarzy Św. Rodziny został 28.09.1895r., przez biskupa Van
de Ven–a z Bois–le–Duc (Holandia), a już w latach 1907 – 1908 Ojciec Założyciel MSF czynił
starania o ekspansję swego dzieła na inne kraje.
Jest faktem, iż Ks. J. Berthier w pierwszej kolejności myślał o krajach europejskich, a dopiero
później o krajach typowo misyjnych. Wynikało to z wielkiej roztropności i słusznej metodzie,
czy też strategii działania Ojca Założyciela. Chciał On założone dzieło najpierw umocnić, rozwinąć, nadać mu odpowiednią tożsamość i charakter oraz przygotować do pracy jak największą
liczbę misjonarzy uformowanych duchowo i gorliwych w działaniu, a dopiero później rozesłać
ich według słów Chrystusa: „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody”(Mt 28,29).
„Zgodnie, bowiem z planem przedstawionym Leonowi XIII w listopadzie 1894 roku, zgromadzenie nie miałoby natychmiast wysłać kapłanów na misje, ale miałoby się posłużyć członkami,
którzy zostali kapłanami, do założenia, w różnych krajach wierzących, tego samego rodzaju
szkół apostolskich, aby w ten sposób przygotować jak największą liczbę misjonarzy”.
Otwartość Ojca Założyciela MSF na potrzeby misyjne Kościoła ukazana jest w pierwszym
punkcie referatu, natomiast punkt drugi przedstawia Ks. J. Berthier jako wzór i model misjonarza. Trzeci problem to uniwersalność i międzynarodowy charakter powstałego dzieła. Św. Rodzina jako misjonarski model dzieła Ojca Założyciela przedstawiona jest w punkcie czwartym.

Zakończenie referatu to krótka analiza idei Ks. J. Berthier oraz podkreślenie ich aktualności w
czasach obecnych.

1. Ks. Jan Berthier a potrzeby misyjne Kościoła
Sprawa powołań misyjnych jawiła się Ks. Berthier jako priorytetowa, dlatego też powstało
dzieło, które było odpowiedzią na konkretne potrzeby Kościoła w owym czasie. Troskę o powołania misyjne wyraził Ks. Berthier m. in. w artykule pt. „Niedostatek świętych powołań”.
Niedostatek ten, podkreśla autor, „zauważa się wszędzie, nawet w krajach katolickich”. Dlatego
też zaapelował on do kapłanów i do wiernych, aby uświadomili sobie, że „w kwestii dobrych
kapłanów i zakonników znajduje się nasze zbawienie, a także zbawienie naszych rodzin, naszego
kraju i całego świata”. Artykuł w szeroki sposób mówi ośrodkach, jakie należy podejmować w
celu wzbudzenia powołań, a także o przeszkodach stojących im na drodze.
Przypomina on wychowawcom, rodzicom i nauczycielom o ich obowiązku wzbudzania powołań u młodzieży. Jeżeli wychowawcy nie wywiązaliby się ze swego obowiązku, to „przynajmniej
kapłan będzie na swym miejscu, by nie pozwolić na ignorancję ze strony młodzieży na temat
tak ważnych spraw”.
Niech się o tym mówi „publice et per domos”, przy okazji swych wizyt u rodzin, w konfesjonale,
na religii, w przemowach do przeróżnych bractw i stowarzyszeń. „Ale nie tylko rodzice, wychowawcy i kapłani powinni przemawiać do młodzieży językiem wiary... Sąsiedzi czy przyjaciele też
mogą to czynić. Powołania są sprawą wszystkich! Taki to oto jest ostatni apel tego, który całe
swoje życie poświęcił na budzenie kapłańskich i zakonnych powołań”. Należy podkreślić, iż
„pomiędzy działaniami duszpasterskimi Jana Berthier świadkowie w sposób szczególny ujawniają jego gorliwość w pobudzaniu powołań zakonnych”.
Podsumowując należy stwierdzić, iż ten kapłan francuski, zakonnik – misjonarz z La Salette
miał 55 lat, gdy zdecydował się założyć nowe zgromadzenie Misjonarzy Św. Rodziny przeniknięty był dogłębnie słowami „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało” (Mt 9,37). Pod
wpływem powyższych słów Chrystusa postanowił radykalnie zmienić swoje życie. Myśl o założeniu nowej rodziny zakonnej dojrzewała w nim, nie czynił nic pochopnie, ale na modlitwie i
medytacji Słowa Bożego wykrystalizowała się jego idea. Jego konkretnymi celami była służba
misjom i troska o powołania apostolskie. To Pismo św. poruszyło go dogłębnie, a jego działanie
było odpowiedzią na konkretną sytuację w świecie i Kościele, było to właściwe i w tym wypadku
charyzmatyczne odczytanie „znaków czasu”.

2. Ojciec Założyciel MSF wzorem i modelem misjonarza
Ojciec Besson MS, który bardzo dobrze znał Ks. J. Berthier i razem z nim głosił Słowo Boże
w czasie licznych rekolekcji i misji parafialnych, stwierdził: „Mieliśmy wielu dobrych misjonarzy,
ale nie byli takimi, jakim był ojciec Berthier. On był pewnego rodzaju typem misjonarza”.
Do cech charakteryzujących Ks. J. Berthier jako misjonarza można zaliczyć:
• świętość i świadectwo życia tj. ścisły związek pomiędzy tym, co mówił i pisał, a tym jak żył. W
książce pt. „Kapłan” napisał: „jedyną rzeczą, która naprawdę należy się wiernym ze strony misjonarza, jest promieniowanie duszy zjednoczonej z Bogiem”;
• duch modlitwy – w notatkach Ks. J. Berthier z dnia 2.09.1865r. w czasie rekolekcji przygotowujących go do założenia pierwszej profesji zakonnej znajdujemy postanowienie: „przed wstąpieniem na ambonę, z gorliwością będę się modlił przekonując siebie samego o całkowitej bezsile do czynienia duszom dobra i błagając boskiego Zbawcę, Słowo Odwieczne, by przemówił
do serc i dusz, podczas gdy ja będę mówił do uszu”;
• pracowitość i konsekwencja w działaniu: „W pierwszym numerze swego czasopisma „Posłaniec Św. Rodziny” Jan Berthier napisał, że przez 33 lata głosił misje i rekolekcje w 16 różnych
diecezjach”. Należy podkreślić, iż jedną z głównych zasad Ks. Berthier było oddanie się całkowicie temu, co się robi;
• dyspozycyjność i otwartość np. na prośbę proboszcza pewnej parafii – będąc tam przejazdem
jako gość – zaakceptował przeprowadzenie w tym czasie misji parafialnych. Ks. Berthier, chociaż był człowiekiem stanowczym i konsekwentnym w dążeniu do wyznaczonych sobie celów,
to jednak był otwarty na nowe sensowne propozycje, zmiany i modyfikacje planów czy też nawet
przyjęcie zasadnej krytyki np. „zastąpił słowa „powołania spóźnione” słowami „powołania apostolskie”, albowiem według tego, co napisał do pewnego biskupa, wielu członków Komisji było
przerażonych tym tytułem „spóźnione powołania”. Niektórzy bowiem myśleli, że mam tutaj
podstarzałych już niezdolnych do misji mężczyzn”;
• gorliwość dla Boga i Zgromadzenia, a nie dla aplauzu: „Dla J. Berthier, apostoł musi być odbiciem miłości Chrystusowej”. Założyciel MSF prowadził często rozmowy na temat wielkiej
liczby pogan okazując pragnienie ich nawrócenia i zbawienia na chwałę Bożą. Do swoich dobrodziejów i przyjaciół pisał: „Proszę (...) powiedzieć, że nie przyjmuję nikogo, jeśli nie chce
stać się zakonnikiem i oddać się rozwojowi naszego dzieła” ;

• komunikatywność – Ks. J. Berthier mówił jasno i przekonywująco dostosowując zawsze treść
i formę głoszonego słowa do poziomu słuchaczy;
• roztropność i dobrze pojęta dyplomacja – Ojciec Założyciel pouczał swoich uczniów:, „Jeśli
chodzi o zachęcanie ludzi, to trzeba to czynić, jest wielką tajemnicą móc powiedzieć ludziom,
że są lepsi niż o tym myślą, nie wykraczając jednakże poza prawdę”. W sposób szczególny Ks.
Berthier uczulał wszystkich na poczucie rozsądku, który jego zdaniem jest konieczny dla powołania kapłańskiego, zakonnego i misyjnego.
• pomysłowość i nowe metody działania – „Skoro się kocha dusze – mówił – i chce się ich
dobra, to człowiek staje się pomysłowy i szuka wykorzystania wszystkich możliwości, by je
przyciągnąć do Boga. To niekoniecznie wielkie przemowy nawracają ludzi; czasami czyni to
jakaś drobnostka, na którą nie zwraca się uwagi, ale która w planach Bożych jest promykiem
światła, pozwalającym oświecić biedną duszę i doprowadzić ją do Boga”;
• wszechstronność w realizacji zakonnego i misyjnego powołania: modlitwa, głoszenie Słowa
Bożego, konfesjonał, misje i rekolekcje, opieka duchowa nad pielgrzymami, pisanie książek i
artykułów, korespondencja, troska o powołania, rodziny i o sprawy misji, kierownictwo duchowe oraz „przywiązywał wielką uwagę do odwiedzania rodzin”.

3. Uniwersalny i międzynarodowy charakter dzieła Ks. Berthier
„[...] Od samego bowiem początku J. Berthier chciał nadać swemu dziełu charakter międzynarodowy. W takim dziele jak nasze, mówił, nie należy zwracać najmniejszej uwagi na narodowość:
Niemcy, Holendrzy, Francuzi...; przed Bogiem wszyscy jesteśmy braćmi. Chodzi o dokonanie
dzieła katolickiego, tzn. uniwersalnego, a nie zamkniętego, czy też ograniczonego”.
Założyciel Misjonarzy Św. Rodziny, wyczuwając zbliżający się koniec ziemskiego pielgrzymowania – jak twierdzi autor pierwszej biografii z 1910 roku J–M de Lombarde MSF pt. „Życie i
duch Czcigodnego Ojca Jana Berthier” – „podwajał swą gorliwość i działania w celu rozpowszechnienia swego zgromadzenia. Sprawa nowych domów leżała mu na sercu”. Aktualne Konstytucje MSF potwierdzają uniwersalny charakter dzieła Ojca Założyciela: „[...] Wypełniamy zadania misyjne Kościoła i tak służymy dla zbawienia człowieka i przyjęcia Królestwa Bożego”,
natomiast w numerze drugim czytamy: „Jako międzynarodowa wspólnota mamy zawsze na
względzie całokształt Kościoła. Dlatego jesteśmy otwarci na posłannictwo Kościoła powszechnego i jednocześnie respektujemy duszpasterskie zadania Kościoła lokalnego”.

4. Św. Rodzina jako misjonarski model dzieła Ojca Założyciela
Kapituła Generalna MSF w 1983 r. stwierdziła, iż: „Św. Rodzina, jako misjonarski model Misjonarzy Św. Rodziny, jest wezwaniem do braterskiej jedności w Chrystusie i zarazem poleceniem, aby wszystkich ludzi doprowadzić do jednej Rodziny Ojca”. Zapis ten jest dziedzictwem
duchowym, które zostawił swym następcom Ks. J. Berthier. Pisał on: „Przykłady Św. Rodziny
są skarbem, które wam przekazuję, ale skarbem ukrytym, poprzez rozmyślanie trzeba odkryć
wnętrze Jezusa, Maryi i Józefa, by móc następnie odnaleźć wszystkie bogactwa, jakie ono w
sobie zawiera”.
Należy podkreślić, iż „Decyzja oddania swego zgromadzenia pod opiekę Świętej Rodzinie została dobrze przemyślana, nie zapominając, że między opublikowaniem listu Leona XIII na temat kultu Świętej Rodziny a założeniem zgromadzenia upłynęły trzy lata”. Dlatego też Ks. Berthier pouczał swoich uczniów i współbraci słowami: „Możemy być dumni z tego, że jesteśmy
pod opieką Świętej Rodziny. Jednakże opieka ta wymaga od nas tego, byśmy naśladowali Świętą
Rodzinę. Musielibyśmy być reprodukcjami, portretami Świętej Rodziny. Trzeba by, aby w żadnym innym miejscu Święta Rodzina nie była tak dobrze naśladowana jak u nas. Proście o tę
łaskę jedni dla drugich”.

Zakończenie
Kościół od początków swego istnienia miał, ma obecnie i będzie miał charakter misyjny, bo to
należy do Jego natury, dlatego też możemy mówić o aktualności idei oraz charyzmatu misyjnego
dzieła Ks. Jana Berthier.
Założyciel MSF wielokrotnie przypominał swoim uczniom, że „jeśli chcą, by zgromadzenie się
rozwinęło zgodnie z zamierzonymi planami, to trzeba zostać wiernym pierwotnemu duchowi”.
Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż: „Jedną ze skłonności ojca Berthier było rozróżnienie, sprzyjanie i kierowanie powołaniami zakonnymi”. Ponadto Ks. Berthier kładł „nacisk
na konieczność poświęcenia się przyszłych kandydatów wychowaniu innych misjonarzy”.
Słowa Ewangelii „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało” (Mt 9,37) stały u początków
dzieła Ks. J. Berthier. „Życie Ks. Berthier zostało zmienione poprzez to słowo i ukierunkowane
ku ściśle określonemu celowi. U początków naszej Kongregacji nie stały zatem jedynie zadania,
które nałożył on swojemu Zgromadzeniu: służba misjom i troska i powołania apostolskie. Zadania te trzeba raczej określić jako uwarunkowane konkretnymi czasami. U początków stało
ogromne wrażenie, jakie wywarło na naszym Założycielu Słowo Pisma Świętego”.

Ks. J. Berthier zasłyną nie tylko jako misjonarz słowa mówionego, ale również jako poczytny
pisarz swego czasu. Jego dzieła były wielokrotnie wznawiane i tłumaczone na inne języki. „Od
chwili, w której w czasie nowicjatu J. Berthier otrzymał „łaskę od Matki Bożej bycia misjonarzem przez pióro” nie zaprzestał poświęcania się tej formie duszpasterstwa nawet wówczas, gdy
choroba zmusiła go do przerwania wszystkich innych czynności”. W jednej ze swoich książek
pt. „Człowiek taki, jakim być powinien” sam siebie przedstawia jako misjonarza, który w końcu
swego życia pragnie „zostawić ludziom, do których miał zaszczyt przemawiać, książkę, która by
im przypominała to, czego już wkrótce on sam nie będzie miał sił im powiedzieć i która zaniesie
jego Słowo nawet tym, którzy nie mieli okazji go usłyszeć”.
Poświęcenie, determinacja i gorliwość Ks. Jana Berthier, podczas zakładania dzieła w postaci
nowego zgromadzenia misyjnego Misjonarzy Św. Rodziny, przyniosły wielki sukces. „Dom macierzysty w Grave okazał się już za mały i zachodziła konieczność otwarcia nowych domów (...)
Pamiętnym wydarzeniem był wyjazd w 1910 r. pierwszych misjonarzy do Brazylii. Do nich przyłączyły się następne grupy w latach 1912 i 1913”. W kolejnych latach powstawały nowe domy
zakonne, tworzyły się nowe prowincje MSF i formowały się duchowo, intelektualnie i praktycznie nowe rzesze Misjonarzy Św. Rodziny, z których część podejmowała pracę na terenach misyjnych, a jeszcze inna angażowała się w dzieło budzenia i pielęgnacji nowych powołań, w animację misyjną i pomoc misjom, w duszpasterstwo rodzin czy też w formację i wychowanie nowych misjonarzy.
Idea i misyjne dzieło Sługi Bożego Ks. Jana Berthier są kontynuowane i rozwijane przez jego
następców, ponieważ ciągle są żywe i nic nie straciły na swej aktualności. Przyszłość zaś tego
dzieła zależy od woli Bożej na pierwszym miejscu oraz od współpracy z łaską Bożą obecnych
spadkobierców charyzmatu i duchowości Ojca Założyciela, który powiedział kiedyś: „Zgromadzenie będzie tym, co z niego zrobicie. Gdy mnie zabraknie, musicie prowadzić wszystko tak,
aby Zgromadzenie było tym, czym się odznaczało od początku. Ta sama idea, która dzieło
wprowadza w życie, powinna przyświecać i w jego rozwoju”.

Ks. Egon Färber MSF. Rodzina jako szkoła wartości. Impulsy Ojca Jana
Berthiera (1840–1908) na temat przeżywanych wartości.
Tłum: Ks. J. Kulak MSF, Ks. M. Wiebskowski MSF

W mojej prelekcji odnoszę się do „Testamentu starego misjonarza dla chrześcijańskich rodzin”,
który Ojciec Jan Berthier napisał dla rodzin swoich czasów w zakończeniu książki „Kult i naśladowanie Świętej Rodziny” (Paris–Grave 1906, 315–332).
Ojciec Berthier zaczyna ten Testament dla chrześcijańskich rodzin następującymi słowami:
„Niech wolno będzie kapłanowi w 45 roku swojego kapłaństwa, który jedną nogą jest w grobie,
nie odejść bez jeszcze jednego zwrócenia się do dzieci i rodziców, by z miłością dać im ostatnie
rady.”
Ojciec Berthier zwraca się do małżonków, rodziców, dzieci i wreszcie do wszystkich innych. Z
bogatego skarbca swojego kapłańskiego życia chce on młodym chrześcijańskim rodzinom postawić przed oczy cnoty i wartości, które pomagają znaleźć spełnienie życia i iść drogą do wieczności. W moim streszczeniu ukażę najpierw znaczące wypowiedzi z berthierowskiego „Testamentu starego misjonarza”. Niektóre teksty chciałbym cytować dosłownie, aby bezpośrednio
przywołać do słuchu intencje jego serca. Na zakończenie spróbuję odnieść to do naszych czasów. W ten sposób chciałbym szkicowo pokazać jak dzisiaj, w Niemczech, widziana jest rodzina
jako „szkoła wartości”.

1. Rodzina jako szkoła wartości w spojrzeniu O. Jana Berthiera.
Ojciec Jan Berthier był doświadczonym duszpasterzem swojego czasu. Spotykamy u niego wiele
rzeczy uwarunkowanych czasem, które dzisiaj z trudnością rozumiemy i nie możemy ich sobie
przyswoić. Pod takim zastrzeżeniem musimy przyjmować i rozumieć następujące wypowiedzi.

a. Do małżonków
Jan Berthier pisze w 1906 roku: Małżonkowie, kochajcie się wzajemnie i żyjcie w jedności. Obdarzajcie się szacunkiem. Znoście błędy drugich. Przebaczajcie, ażeby wam także przebaczono.
Pomagajcie sobie nawzajem w miłości znosić trudy życia, aby spełniać obowiązki religijne i żyć
związaną ze swoim stanem czystością. Uciekajcie się do modlitwy i częstego przyjmowania sakramentów, ponieważ jest niemożliwe bez pomocy Bożej żyć w czystości. Unikajcie wszelkiej

poufałości pozamałżeńskiej; ponieważ podejrzane relacje są zgorszeniem dla waszych dzieci i
wstydem dla was samych. Strzeżcie się jednak przed zazdrosną podejrzliwością i nie wierzcie
łatwo złym językom, które przez fałszywe wypowiedzi zasiewają w rodzinie niezgodę. Troszczcie się o dobrą atmosferę w rodzinie i rozkoszujcie się radościami życia rodzinnego. Nie ukazujcie dzieciom braku jednomyślności; pomniejszyłoby to ich szacunek i cześć wam należną.
Mąż niech traktuje swoją żonę jako towarzyszkę życia, a nie jako służącą. Żony, kochajcie swoich mężów, kochajcie ich szczerze. Wiedzcie, że jeśli się od kogoś czegoś pragnie, nie należy
tego wymuszać, lecz trzeba spróbować stworzyć sobie dostęp do jego serca poprzez szacunek,
ofiarę i wychodzenie naprzeciw: dopiero wtedy można przedstawić mu swoją prośbę. Na koniec
Ojciec Berthier mówi: „Nie róbcie mu żadnych szorstkich zarzutów i unikajcie ostrych uwag,
szczególnie wtedy, gdy jest on wzburzony albo pijany. To pogorszyłoby jeszcze sytuację. Dlatego lepiej jest: milczeć i modlić się.” Jednakże już w pierwszych dniach małżeństwa potrzeba
jasno ustalić, co, dla kogo jest święte dla późniejszego życia rodzinnego.

b. Do rodziców
Rodzicom Ojciec Berthier mówi: Myślcie o tym, że musicie zdać rachunek przed Bogiem za
wasze dzieci. Matki bądźcie świadome, że nadmiar alkoholu, pracy, gniewu i smutku podczas
ciąży może przynieść dziecku ciężkie następstwa. Po narodzinach takie rzeczy jak brud czy dłuższy płacz, gdy im nie próbuje się zaradzić, mogą przynieść poważne szkody, podobnie jak wystawienie dziecka na kontakt z ogniem i zwierzętami.
Dorastające dzieci nie powinny być przez zbyt dużą troskliwość doprowadzane do rozpieszczenia, ale nie powinny być też przeciążane pracą. Zbyt napięta i długotrwała praca może prowadzić
do trwałych szkód na ich zdrowiu. Powinno się troszczyć o dobre wykształcenie, które odpowiada ich zainteresowaniom i zdolnościom. Najlepsza szkoła nie może jednak zastąpić wychowania przez ojca i matkę. Szczególnie potrzeba chronić dzieci przed grzechem. Należy także
pozwolić im swobodnie wybrać między stanem małżeńskim, życiem w stanie wolnym oraz życiem zakonnym. Ojciec jest pod ciężkim grzechem zobowiązany uczyć swoje dzieci prawd wiary,
apostolskiego wyznania wiary, Ojcze nasz, dziesięciu przykazań Bożych, przykazań kościelnych
oraz sakramentów. Musi on już wcześniej wprowadzać dzieci do ćwiczenia się w pobożności i
cnotach.
(Te myśli przejął Ojciec Berthier od Msgr. Gousset.)

„Nie wystarczy – mówi dosłownie Ojciec Berthier, – że dzieci poznają wiarę; one muszą również uczyć się ją kochać i znajdować upodobanie w obowiązkach wiary. Dlatego trzeba w nich
zaszczepić bojaźń Bożą, szacunek Jego Imienia, cześć dla świętych rzeczy, wstręt do każdego
grzechu, miłość do cnót, lekceważenie przyjemności tego świata.” Dalej mówi on, że można
sprawić dzieciom wielką radość, pozwalając im na małe przyjemności. Kiedy dzieci nie przestrzegają upomnień rodziców, trzeba je napominać, a w razie potrzeby karać, jednak roztropnie
i nie w gniewie. „Powinno się unikać zbyt wielkiej surowości, poprzez którą zamknęłoby się
serce dzieci i okradło je z zaufania i miłości, jakie winne są swoim rodzicom.”
W końcu Ojciec Berthier wzywa rodziców: „Ojcowie, matki, dawajcie dzieciom w każdym czasie
dobry przykład”. Dalej podkreśla ważność modlitwy rodziców za dzieci, „bo – jak mówi, – jeśli
Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą, którzy go wznoszą” (por. Ps 127,1).
„Testament” dla rodziców kończy następującym wezwaniem: „Ojcowie, matki, zaklinam was,
módlcie się za wasze dzieci.”

c. Do dzieci
Ojciec Berthier, stary misjonarz, ostro nakazuje dzieciom: Nie nabierajcie żadnych złych przyzwyczajeń. Byłyby one dla was żelaznymi łańcuchami. Wstępujcie w pobożne stowarzyszenia,
w których są pielęgnowane modlitwa i częste przyjmowanie świętych sakramentów. Obdarzajcie
wasze rodzeństwo szczerą miłością. Szanujcie waszych rodziców jako zastępców Boga. Nie podejmujcie żadnych ważnych spraw, zanim się wcześniej w tym względzie nie poradzicie. Przy
wyborze męża albo żony zważajcie bardziej na cnotę niż na majątek. Pomagajcie swoim rodzicom w znoszeniu uciążliwości wieku. Módlcie się za nich. Gdy są chorzy, bądźcie z całym oddaniem przy nich i przygotowujcie ich na to, aby z pełną świadomością mogli przyjąć (ostatnie)
sakramenty.

d. Do wszystkich
Ojciec Berthier upomina wszystkich: Bądźcie pełni oddania dla swojej ojczyzny. Za najwyższe
przykazanie uważajcie jednak słowa: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5, 29). Zachowujcie się odpowiedzialnie przy wyborach. Bądźcie życzliwi dla waszych współobywateli i
pomagajcie tym, którzy pomocy potrzebują. Wystrzegajcie się, na ile to od was zależy, sądowych
procesów. Do łagodzenia konfliktów wybierajcie sumiennego rozjemcę. Nie odpłacajcie złym

za złe, ale zwalczajcie zło dobrem (por. Mt 5, 43–48). Nie zapominajcie, że wasz bliźni ma
nieśmiertelną duszę.

2. Znaczenie Testamentu Berthiera do rodzin
Ten duchowy testament Berthiera do rodzin, napisany i opublikowany przed 100 laty, w 1906
roku, jest usilnym apelem o cnoty i o życie z wiary. Są to upomnienia, które wówczas były czymś
zwyczajnym w kazaniach i katechezach. W tamtym czasie rady były formą przekazywania wartości. Tego sobie życzono, tak były one przyjmowane i uważane jako pomocne.
Co pozostaje, co jest ponadczasowe w Testamencie Ojca Berthiera do rodzin?
Pierwsze, to troska o rodziny. Jest to wielka wrażliwość w rozpoznaniu spraw rodziny, wiedza i
zrozumienie, że nie jest łatwo żyć jako rodzina. Berthier wie o tym, że w poszczególnych fazach
życia przychodzą na rodziny zmieniające się zadania. Przy wszystkich dobrych radach i upomnieniach chodzi mu ostatecznie o główne chrześcijańskie przykazanie, o prymat miłości, i to
na trzech płaszczyznach:
w konkretnych, praktycznych rzeczach codziennego dnia życia rodzinnego,
we wzajemnych relacjach, tzn. w dobrym obejściu wypływającym ze wzajemnego szacunku i
miłości,
w kształtowaniu życia z wiary w Bożym świetle.

3. Pomost przez stulecie: od Ojca Berthiera (+1908) do naszych czasów
Od czasów Ojca Bethiera zmieniły się gruntownie świat i społeczeństwo, Kościół i życie rodzinne. Możemy postawić sobie pytanie: Gdzie pozostały w tym procesie zmian tradycyjne
chrześcijańskie wartości? Dla rodziców w Niemczech, którzy przeżyli nacjonalizm, wojnę i upadek ich ojczyzny, było wielkim życzeniem: „Nasze dzieci powinny mieć lepiej niż my, powinny
otrzymać dobre wykształcenie i móc rozwijać się w wolności.”
Z czasem jednak doszło do poważnego upadku wartości. Tradycyjne wartości i normy w rodzinie i społeczności są coraz bardziej kwestionowane. „Liberalizm” zdobył dostęp do wszystkich
dziedzin życia. Małżeństwo jako wspólnota na całe życie nie jest już uważane za podstawową
wartość, lecz widziane jest jako ograniczenie. Od czasu rewolucji studenckiej w 1968 roku
ukształtowały się obok małżeństwa i rodziny różnorakie inne formy życia. Wychowanie przeciw

autorytetom, jak również samourzeczywistnianie się przede wszystkim kobiet, stały się ważnymi
programami.
Chrześcijańscy rodzice, którzy nadal czują się związani z biblijnym obrazem człowieka i z tradycją Kościoła, popadają w konflikty ze swoimi dorastającymi dziećmi i młodzieżą. Te myśli
niech wystarczą dla ukazania wielkich przemian i dezorientacji w dziedzinie wartości.
W najnowszym czasie pojęcie „chrześcijańska wartość” otrzymuje znowu dobry oddźwięk,
także u młodych rodzin. Rodzina jest znowu widziana jako szkoła wartości. Wskazuje na to
m.in. sympozjum, które zostało zorganizowane w kwietniu 2008 przez Diecezjalną Radę Katolików Archidiecezji Freiburg i Krajowy Synod Narodowego Kościoła Ewangelickiego w Baden
na temat „Przyszłość rodziny”. Ewangelicki biskup Fischer w swoje mowie powitalnej wymienił
wartości, które powinny być drogowskazami dla rodzin naszego czasu. Mówił:, „Jakim błogosławieństwem jest ćwiczenie się w tolerancji i jednomyślności, wzajemnym respekcie i solidarności, spolegliwości (zaufania) oraz gotowości do odpowiedzialności w rodzinie”.
Dzisiaj rodziny ukierunkowane kościelnie świadomie poszukują w kręgach rodzinnych lub innych grupach kościelnych wspólnoty z ludźmi o podobnych zapatrywaniach, aby się wzajemnie
wspierać, wymieniać się poglądami, oraz wspólnie świętować uroczystości kościelne. Wyczuwają
oni bowiem, że potrzeba stałych rytuałów i osób o podobnych ideach, aby w naszej epoce, w
której wielu ma niewiele do czynienia z Kościołem, żyć wiarą i wartości wiary przekazywać dzieciom.
W ten sposób zauważamy nowy trend poszukiwawczy: zaprzepaszczone tradycje – życie wiarą
i przekazywanie jej wartości dzieciom – są na nowo odkrywane: wiele rodzin poszukuje wspólnie
nowych form wspólnego bycia w wierze.
Arcybiskup diecezji Freiburg, Robert Zollitsch, w homilii podczas wspomnianego sympozjum
podał idee, które zostały zainspirowane Listem do Kolosan (Kol 3, 12–17), i które rozumieją
rodzinę jako szkołę wartości. Biskupowi chodziło przede wszystkim o te wartości, które utrzymują rodzinę w jedności; co więcej nie tylko rodzinę, ale również nasze społeczeństwo. Podkreślił on: „Istnieją wartości, którymi żyje nasze społeczeństwo. Paweł Apostoł w Liście do wspólnoty w Kolosach jasno informuje ją na czym polegają te wartości: „Dlatego przyobleczcie się w
serdeczne miłosierdzie, w dobroć, w pokorę, łagodność, cierpliwość. Znoście jedni drugich,
przebaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś przeciwko wam zawinił. Jak Pan wam przebaczył, tak
przebaczajcie i wy. Przede wszystkim kochajcie się wzajemnie, ponieważ miłość jest więzią,
która wszystko utrzymuje w jedności i czyni doskonałym.”

Biskup podkreślił, że centralnym punktem dla naszych czasów powinna być gotowość przebaczenia, którą Paweł Apostoł oddaje w następujących słowach: „Przebaczajcie sobie nawzajem,
jak Pan wam przebaczył. Znoście jedni drugich i przyjmujcie siebie nawzajem, tak jak Pan was
przyjął i znosi.”
W zakończeniu Biskup jeszcze raz podkreślił znaczenie gotowości przebaczenia w naszych czasach, słowami pewnego cytatu:, „Ponieważ w małym świecie rodziny nieczęsto uczymy się wzajemnego uznania i przebaczania, dlatego zabijamy się w wielkim świecie.”
Tam gdzie panuje gotowość przebaczenia, możemy się wzajemnie szanować, również gdy jesteśmy odmienni; tam możemy żyć; tam spełnia się to, co napisał Paweł Apostoł do Kolosan jako
życzenie i zadanie: „W waszych sercach niech rządzi Chrystusowy pokój; do tego zostaliście
powołani jako członkowie jego Ciała.” Ten pokój jest zadany wszystkim: rodzicom i dzieciom,
starszym i młodym, zdrowym i chorym.
Rodzina – szkoła wartości – na pierwszym miejscu oznacza dla nas chrześcijan: Jak Pan! On
musi być centrum i sercem wszystkiego: Chrystus Pan.
To jest decydujące przy przekazywaniu wartości – zarówno za czasów Ojca Berthiera, jak również w naszych czasach – Duch Jezusa Chrystusa, Jego Ewangelia!

CZĘŚĆ III. WYKŁADY, KONFERENCJE, ODCZYTY

Ks. Piotr Krupa MSF. Osoba i życie ks. Jana Berthier
Konferencja wygłoszona w dniu skupienia 19.11. 2008 roku w Kazimierzu Biskupim.

Jan Berthier urodził się 24 lutego 1840 roku w Châtonnay, francuskiej wiosce położonej 60
kilometrów od Grenoble, jako syn Pierre'a Berthier i Marii Putoud. Jan był najstarszym z sześciorga dzieci. Nazajutrz po narodzinach ojciec zgłosił jego przyjście na świat w urzędzie gminnym, dając mu imiona Jan Piotr. Następnego dnia, tj. 26–go lutego, Jan został ochrzczony przez
księdza Champon, wikarego parafii. Ten też, z pewnością przez pomyłkę, wpisał go do księgi
parafialnej pod imieniem Jana Chrzciciela w miejsce Jana Piotra, imienia nadanego mu przez
ojca.
Dzieciństwo spędził na gospodarstwie rodziców, pomagając w pracach polowych i niewielkiej
winnicy. Trudne warunki życiowe, bieda i mnożące się zarazy nie ominęły domu Berthierów,
pozostawiając przy życiu tylko dwoje dzieci. Jednym z nich był Jan. Młody Berthier posiadał
liczne zdolności, rodzice zaś robili wszystko, aby zapewnić mu staranne wykształcenie i wychować w duchu chrześcijańskim. Dużą rolę odegrała tu matka, która niestrudzenie formowała w
swoim synu podstawy religijne, wysyłając go do posługi ministranckiej i dbając o to, aby nie
zaniedbywał nauki. Po swoim ojcu odziedziczył bardzo silne poczucie obowiązku i żelazną wolę.
Ojciec Berthier opowiadał nawet, że kiedy był małym chłopcem i zimą spadało dużo śniegu,
jego ojciec brał go „na barana” i zanosił do szkoły. Ojciec uważał szkołę za zbyt ważną sprawę,
żeby opuścić, choć jeden dzień. Ks. Berthier będzie później opowiadał swoim uczniom, jak
bardzo jego ojciec troszczył się o wychowanie do czytania i o prawidłową wymowę słów: „W
domu mieliśmy Biblię. Mój stary ojciec sprawiał sobie przyjemność, każąc mi wymawiać najtrudniejsze słowa, takie na przykład jak Nabuchodonozor i radował się niezmiernie, gdy wypowiadałem je bezbłędnie. W ten to sposób, będąc młody, nauczyłem się dobrze wymawiać, co
potrafię aż do chwili obecnej, mimo że nie mam już zębów”.
W Szkole Braci Najświętszego Serca Jezusowego w Châtonnay, do której uczęszczał, należał do
najlepszych uczniów, wyróżniając się „lotnością" myślenia i kojarzenia; miał przy tym świetną
pamięć i już jako dziecko nie zadawalał się mechanicznym zapamiętywaniem wiadomości, ciekawy świata starał się zrozumieć i zgłębić tajniki nowo poznanej wiedzy. Bardzo szybko też w
sercu młodego Jana zrodziła się myśl o kapłaństwie. Sposób, w jaki czcił Boga, przeżywał ofiarę

mszy świętej, modlił się, wszystko to pozwalało łatwo rozpoznać miejscowemu księdzu proboszczowi powołanie do kapłaństwa.
Po niespełna dwóch latach Berthier rozpoczął naukę w Niższym Seminarium w la Côte–Saint–
André, a dzięki znajomości łaciny, został przyjęty do wyższej, czwartej klasy tegoż seminarium.
Jesienią 1858 roku Jan Berthier wstąpił do Wyższego Seminarium w Grenoble. W czasie tym
pracował nad kształtowaniem swojej duchowości. Cztery lata w wyższym seminarium ukazują
nam Jana jako seminarzystę, który z wszystkimi swoimi zdolnościami naturalnymi i ponad naturalnymi chciał zostać księdzem świętym i zdolnym. Oba te słowa znajdujemy często w jego
notatkach i zadaniach. Z pomocą kilku najlepszych profesorów i formatorów, chciał zrobić
wszystko, co możliwe, by być gotowym do pełnienia posługi duszpasterskiej pod koniec tych
czterech lat. Dzięki swym świetnym profesorom mógł zobaczyć przykłady dobrze spełnionego
kapłaństwa, mógł zdobywać wspaniałe doświadczenie duchowe. Dlatego też Jan nie ograniczał
się do studiowania przedmiotów obowiązkowych, lecz pielęgnował zwyczaj czytania jak największej ilości książek i zbierania cytatów, tekstów i przykładów mogących ułatwić mu późniejszą pracę duszpasterską. Nauczył się też sporej części Nowego Testamentu na pamięć. Któregoś
dnia, w Grave, powiedział: „Od czasu, gdy byłem w wyższym seminarium, nie mogę zrozumieć
jak ksiądz może tracić, choć minutę na bezczynność”.
Po otrzymaniu święceń niższych, pod koniec pierwszego roku Berthier wyjechał na wakacje,
podczas których zamiast leczyć swój nadwerężony organizm, przyjął posadę domowego nauczyciela, by zarobić na opłacenie służącej dla swojego ojca, wymagającego stałej opieki.
W przyśpieszonym terminie, otrzymawszy wcześniej dyspensę Stolicy Apostolskiej od wymaganego wieku, przyjął sakrament kapłaństwa. Było to 20 września 1862 roku. Należy także dodać,
że już dwa miesiące wcześniej rozpoczął nowicjat w Zgromadzeniu Misjonarzy z La Salette. Na
taką, a nie inną decyzję, wpływ miały jego wspomnienia z dzieciństwa. Opowieści babki o cudownym objawieniu w La Salette tak mocno poruszyły sercem młodego chłopca, że już jako
dorosły mężczyzna postanowił pierwsze kapłańskie kroki skierować właśnie do La Salette. Tu
nastał dla Berthier okres próby. Jego wielkie plany i ambitne cele zostały pokrzyżowane przez
chorobę i w krótkim czasie musiał przystosować się do roli zaledwie domowego nauczyciela.
Czas, który spędzał na zamkach zamożnych ludzi nie był jednak, jak wydawało się na początku
ojcu Berthier, czasem straconym, ponieważ odkrył wówczas u siebie umiejętność łatwego posługiwania się słowem pisanym. We wrześniu 1865 roku złożył śluby zakonne.
Ksiądz Berthier znany był na La Salette jako wspaniały kaznodzieja, rekolekcjonista i spowiednik. Kolejki do konfesjonału księdza Jana były tak długie, że niejednokrotnie udzielanie przez

niego sakramentu pojednania przeciągało się do późnych godzin nocnych. Był spowiednikiem
i doradcą duchowym wielu księży.
W roku 1876 roku, za radą księdza Jana, ówczesny przełożony generalny Saletynów postanowił
otworzyć szkołę apostolską dla chłopców, zaś na głównego organizatora wyznaczył księdza
Berthier. Ojciec Jan wyjechał do Awinionu, gdzie podobną szkołę prowadzili jezuici, aby przyjrzeć się jej funkcjonowaniu. Następnie z ogromną energią przystąpił do tworzenia dzieła: rozreklamowania nowej szkoły, reorganizacji i dostosowania domu Misjonarzy Saletynów w Corps,
stworzenia programu, szukania dobroczyńców, etc. Wszystko szło na tyle dobrze, że 5 sierpnia
mogła zostać otwarta szkoła posiadająca 15 uczniów. Rok później liczba ta podwoiła się. Tylko
dzięki uporowi i energii ks. Berthier udało się, pomimo licznych przeszkód, szczególnie w zakresie kadry nauczycielskiej, otworzyć tę placówkę kształcącą chłopców. Sukces szkoły apostolskiej w Corps był ogromny: w niecałe 25 lat dała Zgromadzeniu Misjonarzy Saletynów setkę
księży, tak, że Zgromadzenie mogło rozwinąć swoją działalność w Norwegii, Stanach Zjednoczonych i rozpoczęło wspaniałą misję na Madagaskarze.
Chęć nawracania i edukowania zarazem, spowodowała, że już wkrótce, bo na początku 1884
roku, udało mu się zrealizować ideę założenia szkoły apostolskiej w Szwajcarii i chociaż początki
były trudne, bo zrównany w prawach żył ze swymi studentami w „spartańskich" warunkach,
znów dokonał doniosłego dzieła. Już w Corps a później także w Szwajcarii możemy obserwować jeden szczegół: obok całego ubóstwa, całej surowości i dyscypliny w szkole, widzimy nieprawdopodobną dobroć Ojca Berthier, uwagę, jaką poświęcał swoim "synom" i jego przykładną
pobożność, a wszystko to razem tworzyło szczególną atmosferę w domu. Tak wiele osób żyjących z nim w domach formacyjnych Misjonarzy Saletynów lub w Grave, mówiło zawsze o osobie Założyciela:, że dzięki niemu mogli wytrzymać wszystko w tych trudnych okolicznościach,
dzięki niemu mówią o "szczęśliwym okresie" w domach formacyjnych.
W roku 1888 ksiądz Jan Berthier wycofał się z funkcji dyrektora studiów. Ciężka choroba nie
pozwalała mu nawet na opuszczanie celi, niemniej nie zmusiła go do zaprzestania pisania, które
stało się pewną formą odpoczynku i regenerowania sił. Był to także czas refleksji, podsumowania prawie trzydziestu trzech lat pracy w różnych diecezjach Francji.
Mimo słabego zdrowia spędził w sumie prawie 40 lat na La Salette, by w tym sanktuarium maryjnym służyć pielgrzymom, pisać kronikę wydarzeń i wydawać publikacje o tamtejszych objawieniach Matki Bożej. W wielu diecezjach Francji zyskał sobie sławę jako gorliwy misjonarz
ludowy o wielkiej sile przekonywania. W latach 1865–1907 napisał 44 książki oraz opublikował

szereg artykułów w kilku czasopismach katolickich. Wydał drukiem podręcznik teologii i rozprawy naukowe dla duchowieństwa, opublikował w formie popularnej liczne książki dla rodzin
chrześcijańskich.
W tym właśnie okresie uświadomił sobie wagę nurtującego go od dawna zagadnienia. Przekonał
się już dawno o tym, że wielu młodych ludzi stanowi zaniedbaną wprawdzie, ale wyborną grupę
dla wychowania przyszłych kapłanów i misjonarzy. Widząc ogromną ilość „spóźnionych” powołań, a także dostrzegając wielkie potrzeby misyjne, postanowił założyć nowe Zgromadzenie.
Jego działania cieszyły się poparciem papieża Leona XIII, który w listopadzie 1894 roku zatwierdził projekt i uważał Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny za „będące na czasie".
Otrzymawszy w styczniu 1895 roku zgodę Rady Generalnej Misjonarzy Saletynów, Berthier
rozpoczął starania o zakup domu dla nowej fundacji. Ostatecznie zdecydował się na nabycie
starych koszar wojskowych w miejscowości Grave w Holandii. Oficjalnie Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny powstało 28 września 1895 roku. Dziesięć lat później wyświęcono w
Zgromadzeniu pierwszych kapłanów. Oficjalnego zatwierdzenia Zgromadzenia dokonał Pius X
w czerwcu 1911 roku.
W maju 1907 r. ks. Berthier udał się na kilka dni do klasztoru Cystersów w Holandii celem
przygotowania się na śmierć. Powrócił bardzo zbudowany swoimi spostrzeżeniami i przeżyciami tych dni i mówił z zapałem o pięknie i głębi samotności. Coraz bardziej czuł się jak ktoś,
kto już wypełnił swoje zadanie i może odejść. W tym duchu wypowiedział się przy okazji święceń diakonatu w dniu 4 października 1908 roku: "Wy, moje dzieci, będziecie mogli jeszcze wiele
zdziałać. Ale ze mną już koniec. Myślę, że to są ostatnie święcenia, które przeżywam z wami.
Wy możecie przygotowywać się do pracy, ja zaś przygotuję się na śmierć".
Nie czuł się już wtedy dobrze, ledwo trzymał się na nogach. Cierpiał znów na starą i powtarzającą się chorobę. Męczył go znowu ten chroniczny kaszel. Przeniósł się więc do infirmerii, żeby
w nocy nie przeszkadzać innym, ale nawet wtedy nie dyspensował się od pracy i od wspólnych
ćwiczeń duchownych, tak że domownicy nie zdawali sobie sprawy z tego, że koniec jest tak
bliski.
W dniu 15 października wyszedł z infirmerii, ażeby jak zwykle, przewodniczyć czytaniu duchownemu. Chociaż jego siły bardzo osłabły, mówił jednak z zapałem i przekonaniem na temat kapłaństwa i stawiał współbraciom za przykład św. Proboszcza z Ars.
W piątek dnia 16 października wstał o normalnej godzinie, ubrał się i zaczął się przygotowywać
do Mszy św. Przyszedł infirmeriarz i zorientował się, że z chorym jest źle. Siedział na krawędzi
łóżka z głową przechyloną do tyłu i z błędnymi oczyma. Położył go więc na łóżko i pobiegł do

ks. Carla, zastępcy ks. Berthier, zawiadamiając go o groźnej sytuacji. Ks. Carl i ks. Trampe stwierdzili, że chory znajduje się w agonii – miał trudności z oddychaniem i prosił o otwarcie okna.
Ks. Trampe zaproponował ks. Carlowi, żeby udzielił choremu ostatnich sakramentów. Ks. Berthier jednak odpowiedział, że najpierw musi odprawić Mszę św. Świadczy to o tym, że chory nie
zdawał sobie sprawy ze swego krytycznego stanu. Kiedy nalegano na niego, żeby przyjął sakrament namaszczenia, odpowiedział: "Zostawcie mnie w spokoju, nie męczcie mnie!"
Mimo to ks. Trampe przystąpił do udzielenia choremu sakramentu namaszczenia. Ledwie zdążył to uczynić, ks. Berthier cicho i spokojnie oddał ducha Bogu. W ostatnim momencie przybył
do łoża umierającego ks. dziekan Sprangers i udzielił mu błogosławieństwa apostolskiego na
godzinę śmierci. Ks. Berthier zmarł 16 października 1908 roku o godzinie 6.15 rano. Walka ze
śmiercią trwała około godziny. Zawsze prosił Boga o łaskę nagłej śmierci i Bóg mu jej udzielił.
Jego niespodziewane i szybkie zejście z tego świata było ciosem dla całej młodej rodziny zakonnej. Gdy jego zgon publicznie oznajmiono w kaplicy, rozległ się wielki szloch. Cały dom pogrążył się w smutnym milczeniu.
Kilka godzin po zgonie doczesne szczątki zostały ubrane w szaty kapłańskie i złożone na marach w pokoju śmierci. Uczniowie czuwali na zmianę trójkami przy zwłokach, odmawiając modlitwy za zmarłych aż do dnia pogrzebu.
W dniu 19 października odbył się pogrzeb. Na miejsce wiecznego spoczynku odprowadzili go
jego duchowi synowie oraz zakonne delegacje Saletynów, Sercanów, Kapucynów, Jezuitów i
Cystersów. Ks. dziekan Sprangers, w asyście swoich wikariuszy odprawił Mszę św. pogrzebową.
W swojej homilii powiedział: "Życie tego człowieka, którego nam Bóg przysłał i darował, jest
wydarzeniem historycznym. Byłoby rzeczą pożyteczną i korzystną opowiedzieć o nim". Wspominał o miłości zmarłego do swoich duchowych synów i zachęcał do zachowania tego daru
miłości. Podkreślił świętość jego życia, szlachetność jego duszy, jego bezinteresowność i zaparcie samego siebie, które sprawiły, że wszyscy, którzy go znali, otaczali go szacunkiem i sympatią.
Mówił, że nie znał drugiego tak zdolnego i uczonego człowieka, który byłby tak skromny i
przystępny dla innych. Skromność i prostota charakteryzowały go przez całe jego życie. Otaczał
go szacunkiem prosty lud, z którym miał wprawdzie utrudnione kontakty osobiste z powodu
bariery językowej, ale cnota i świętość posiadają swój własny język, którym przemawiają. Ks.
Dziekan zakończył stwierdzeniem, że zmarły nie szukał w życiu niczego innego, jak tylko
chwały Bożej i zbawienia dusz.
Pracowite życie zakonnika, misjonarza–rekolekcjonisty, autora wielu książek naukowych i popularnych, a przede wszystkim założyciela nowej wspólnoty zakonnej, uwieńczone zostaje

wspaniałą nagrodą – Misjonarze Świętej Rodziny nieprzerwanie głoszą Słowo Boże w wielu
krajach świata, a otaczając duszpasterską opieką rodziny ukazują im Świętą Rodzinę z Nazaretu
jako wzór zawierzenia Bogu i troski o drugiego człowieka. Charyzmatem Zgromadzenia jest
troska o spóźnione powołania dla celów misyjnych. Po śmierci Założyciela poszerzono ten charyzmat o pracę z rodzinami. Przez całe swoje życie ks. Berthier kierował się zasadą „sentire cum
Ecclesia”. W swoich uczniach kształtował szacunek i miłość do Stolicy Apostolskiej. Dał im też
Świętą Rodzinę jako wzór do naśladowania Chrystusa. W jego duchowości ważny był rys maryjny. Dlatego też dał Zgromadzeniu jako patronkę Płaczącą Panią z La Salette. Innym ważnym
nurtem duchowości Berthier jest aretologia. Często wzywał do heroicznego praktykowania cnót
przez naśladowanie Świętej Rodziny.
Na początku roku 1903 Ojciec Berthier spisał swój ostateczny testament. Mamy jednakże kilka
testamentów. W 1889 r. spisał dwa testamenty, jeden o charakterze raczej materialnym, w którym zapisuje swoje doczesne dziedzictwo swojej rodzinie, i drugi bardziej duchowy, spisany 17
marca. W testamencie duchowym Ojciec Berthier wyraża swoją troskę o szkołę i uczniów, których musi pozostawić. W 1899 roku przejrzał jeszcze swój testament "materialny" i naniósł
poprawki, ponieważ w międzyczasie zmarł jego brat.
27 lutego 1903 roku, w przeddzień swego wyjazdu do Rzymu, Ojciec Berthier spisał w pośpiechu nowy testament duchowy, ale testament ten jest prawie w 100% identyczny z tym wcześniejszym z 17 marca 1889; zmienione zostało zaledwie kilka nazwisk i data, a także kilka niewielkich ustaleń dotyczących jego książek.
14 lutego 1908 roku przed notariuszem w Grave Założyciel spisał jeszcze jeden testament
"świecki", w którym zapisuje wszystkie swoje ruchomości "Regule Zakonnej dla Spóźnionych
Powołań do Misji Zagranicznych".
Jednakże, najważniejszy jest dla nas jego ostatni testament duchowy, który Ojciec Berthier spisał
w 1903 roku na 35 małych stronach, i który nosi datę 8 września 1903 roku. W testamencie tym
Ojciec Założyciel udziela szeregu przydatnych porad dotyczących rozmaitych kwestii: celu
dzieła, nauk, przyjęć, braci pomocników, prac ręcznych, duszpasterstwa prasy, środków utrzymania, wdzięczności w stosunku do dobrodziejów, zakładania innych domów, życia wspólnotowego, wierności ślubom, praktykom, i duchowi Świętej Rodziny, zgody, wyboru przełożonych
i asystentów, modlitw za dobrodziejów, próśb do Świętej Rodziny.
Na końcu swojego testamentu Założyciel zwraca się do Świętej Rodziny z modlitwą za swoje
dzieło: "O Święta Rodzino, Ciebie wzywam kończąc mój testament. Pod Twoją opieką postawiłem to skromne dzieło, od samego początku jego powstania! Przez Ciebie stało się wszystko

dobro w tym domu, nawet u tych, którzy nie wytrwali. Przez Ciebie wzrosła ta rodzina w pokoju
i dobrym duchu. Zachowaj dla niej swą łaskawość. Ugruntuj cnoty, które za Twoim przykładem
są tutaj pielęgnowane. Oddal od niej ducha światowego, chęć sławy, pychę oraz dążenie do
wygody i zainteresowań ziemskich. Przed moją śmiercią to jedno tylko mam pragnienie i tę
ambicję, bym widział ją jak będzie wzrastać w Twoim duchu. Jestem, bowiem przekonany, że
przez to pomnoży się liczebnie i uczyni wiele dobrego dla tych, których u siebie przyjmie i dla
tych, których buduje swoim przykładem.
Nie bój się mała trzódko, tak wołam do moich Dzieci. Jeżeli będziecie się starali być dziećmi
Świętej Rodziny, niczego wam nie zabraknie. A według zapewnienia Opatrzności, będziecie
twórcami dobra".
16 grudnia 1950 roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny Jeana Berthier. Odtąd przysługuje mu
tytuł Sługi Bożego.

Ks. Władysław Biedrzycki MSF.
Idea Księdza Berthier o naszym Zgromadzeniu.
Konferencja wygłoszona w domu generalnym MSF w Rzymie w 1982 roku.

Zanim przystąpię do omówienia tego tematu dam najpierw krótki przegląd historyczny lat 1895–
1908. Ks. Berthier przybył 27 września 1895 r. do Grave, aby założyć swe Dzieło powołań
spóźnionych. Gazeta Graafschen Courant podaje do wiadomości, że już 24 września miało
przybyć do Grave około 20 uczniów. Czy ta wiadomość odpowiada prawdzie, trudno powiedzieć? Ksiądz Berthier sam 24 października 1895 powiadamia biskupa z Bois–le–Duc, że są w
Grave w liczbie, dwunastu i że leży 60 dalszych podań o przyjęcie.
W 1896 roku, jako mieszkańcy koszar w Grave są zameldowane 23 osoby, wśród których są 3
kobiety, ks. Berthier sam, i możliwe 1 lub 2 innych kapłanów, liczba studentów byłaby, więc 17
lub 18. Z nich wytrwało tylko 2 aż do nowicjatu: jeden Francuz (Aleksander Bertraud) i jeden
Szwajcar (August Stolz). Dla roku 1897 jest trudno podać dokładną ilość studentów; musiało
jednak być ich w Grave już więcej.
Rok szkolny 1898/9 rozpoczęło 23 studentów. Byli podzieleni na dwie klasy. Można powiedzieć, że ten rok był ostatnim rokiem przygotowania do założenia właściwej wspólnoty zakonnej. 4 października 1899 bowiem rozpoczął się pierwszy nowicjat w Zgromadzeniu Misjonarzy
Św. Rodziny. Pierwszych pionierów było 5: 3 Francuzów, 1 Niemiec i 1 Szwajcar. 8 grudnia
tego roku dołączył się do nich jeszcze jeden Holender. Wszyscy złożyli, w 1900 r. śluby.
Liczba neoprofesów w następnych latach, aż do śmierci Założyciela była następująca:


1901 – 4 nowicjuszy złożyło śluby



1902 – 6 nowicjuszy złożyło śluby



1903 – 16 nowicjuszy złożyło śluby



1904 – 13 nowicjuszy złożyło śluby



1905 – 11 nowicjuszy złożyło śluby; 3 zostało wyświęconych na kapłanów



1906 – 16 nowicjuszy złożyło śluby; 3 zostało wyświęconych na kapłanów



1907 – 15 nowicjuszy złożyło śluby; 7 zostało wyświęconych na kapłanów



1908 – 11 nowicjuszy złożyło śluby; 12 zostało wyświęconych na kapłanów

Do nich dochodzi jeszcze dwóch braci, którzy złożyli pierwsze śluby 4.10.1903 i 22.9.1906. W
roku 1908 wstąpiło do nowicjatu 16 lub 17 nowicjuszy. Jeśli policzy się wszystkich razem, to
widzi się, że w czasach Założyciela złożyło pierwsze śluby dokładnie 98 kandydatów do kapłaństwa i 2 kandydatów na braci. Z nich jednak jeszcze za czasów Założyciela 12 opuściło życie
zakonne, tzn. nie złożyli wieczystych ślubów lub zostali zwolnieni ze ślubów czasowych. Było
to 11 scholastyków i l brat. Przy łożu śmierci Założyciela było więc 104 lub 105 członków
zgromadzenia, z których 25 kapłanów, 62 scholastyków, 1 brat i 16 lub 17 nowicjuszy, w każdym
razie w 1909, 16 nowicjuszy złożyło pierwsze śluby.
Po tym krótkim przeglądzie postawmy pytanie:, „jaką ideę miał Ks. Berthier o naszym Zgromadzeniu?” Może powinno się to pytanie, aby móc na nie lepiej odpowiedzieć, podzielić na trzy
części, mianowicie:, jaką ideę miał Ks. Berthier o zarządzie, administracji, i o życiu zakonnym
naszego Zgromadzenia. Jest to jednak bardzo obszerne pytanie, które na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo łatwym i równocześnie jest bardzo trudne do odpowiedzenia. Przyczyna leży
może w fakcie, że ks. Berthier kładł większą wartość na życie zakonne niż na „Gouvernement”
Zgromadzenia. To nie znaczy, że nie miał jasnych idei o zarządzie i administracji i także nie
oznacza, że nie dał dla swego Dzieła wytycznych na przyszłość. Nie! Te wytyczne są przez niego
bardzo dokładnie podane w Konstytucjach i Dyrektorium z 1904 roku. Często też jasno kreślił
je w konferencjach i różnych przemowach. Być może, że jego idee nie zawsze zgadzają się z
naszymi ideami. Wychodził on jednak z innego punktu widzenia niż my to czynimy dziś. Ks.
Berthier przede wszystkim widział trzy śluby jako niezaprzeczalny i istotny element życia zakonnego. Fundament zarządu i administracji w Zgromadzeniu tworzy ślub posłuszeństwa i ubóstwa. Podczas przygotowywania tego tematu doszedłem do przekonania, że u ks. Berthier nie
może być żadnej mowy o zarządzie i administracji w naszym Zgromadzeniu bez ścisłego zachowywania ślubów i bez wspólnego życia. Dobry zarząd wspólnot (Zgromadzeń będzie tylko
wtedy możliwy, jeśli zostanie oddany w ręce dobrych zakonników. Zob. Dyr.1904, Nr 725. Nie
zakładać domu, jeżeli nie ma dobrego rektora). Zarząd jest także całkowicie centralistyczny.
Pozostaje on niezaprzeczalnie w rękach Przełożonego generalnego, który ma do pomocy przełożonych prowincjalnych i lokalnych. Ich autorytet jest tak wielki i nieograniczony (zawsze z
zachowaniem ducha zakonnego), że w pierwszych Konstytucjach z 1895 roku nie wyznaczył im
czasu urzędowania (W Konst. z 1904 jest już dla wszystkich przełożonych wyznaczony czas
urzędowania). Dlatego wymagał ks. Berthier by na urząd przełożonego byli wybierani tylko najlepsi zakonnicy. To można dokładnie odczytać w przepisach Konstytucji i Dyrektorium. Nie
chcę jednak tu przytaczać tych przepisów. Przeciwnie chciałbym podać wskazówki, które ks.

Berthier dał naszym pierwszym współbraciom. Może będą one wielką pomocą, by ks. Berthier
lepiej zrozumieć i lepiej go poznać. Najpierw, więc o Zarządzie.
Już w 1903 roku zatroszczył się, ks. Berthier o utworzenie „Gouvernement” dla młodej wspólnoty zakonnej. Z dyspensą Kard. Langenieux z 19.9.1903 i za zgodą biskupa z Bois–le–Duc
(21.9.1903) ks. Berthier ze swymi członkami wybrał 4 października 1903 r. swego Wikariusza i
4 radnych, którzy mieli go wspomagać w zarządzie i w wypadku jego śmierci objąć zarząd Zgromadzenia. Byli to: Józef Carl, Antoni Trampe, Wilhelm Dautzenberg, Gabryel Blanchard i Józef
Breuer. Ostatni był dodatkowym radnym i miał objąć urząd dopiero po śmierci ks. Berthier
(zob. Protokół wyborczy: 6.X.1903).
Ponieważ ks. Berthier widział powodzenie Zgromadzenia w dobrym kierownictwie i doskonałym przestrzeganiu wszystkich przepisów, chciał również, by przełożony generalny, jak również
później wszyscy przełożeni wspólnot domowych lub ci, którzy obejmą jakiś urząd, posiadali
szczególne cechy. Te cechy opisuje ks. Berthier w przemowie wygłoszonej przed pierwszymi
wyborami w Zgromadzeniu. Przemowa ta została przekazana w notatkach ks. Hellmanna. Przełożony powinien, mieć ludzkie współczucie, jasne rozeznanie i być obiektywnym. Powinien posiadać dobry zmysł i równocześnie być dobrym zakonnikiem, który przez swe życie i działanie
da wszystkim dobry przykład. Poza innymi cnotami, które ks. Berthier dość dokładnie wylicza,
powinno go charakteryzować przywiązanie do Zgromadzenia i do reguły. Powinien być również
dobrym psychologiem, który umie wykorzystać zdolności każdego członka. Ks. Berthier akcentuje, że przełożony nie robi wszystkiego sam.
Również asystentom stawia ks. Berthier wymagania. Powinni być ludźmi roztropnymi, mężami
modlitwy i ścisłego zjednoczenia z Bogiem powinni umieć panować nad swymi namiętnościami
i być dyskretnymi, aby zdobyć zaufanie u współbraci. Przemowę swą kończy ks. Berthier stwierdzeniem, że to, co może być najgorsze i najwstrętniejsze, to wybrać ludzi, którzy osłabią dyscyplinę życia zakonnego. Byłoby błędnym myśleć, że ks. Berthier powodzenie i rozwój Dzieła
uzależniał tylko od osoby i działania przełożonych. Nie! Wymaga on również wiele od członków. Najpierw domaga się całkowitego szacunku wobec przełożonego. Szacunek ten jest warunkiem dojścia do jedności w Zgromadzeniu i zachowania tej jedności. Przełożony jest, bowiem środkiem wspólnoty. Wzywa do współpracy i współodpowiedzialności, które polegają na
dobrym wykonywaniu powierzonych zadań. O tym mówi bardzo często w swych konferencjach
i wyjaśnieniach, które dawał do poszczególnych numerów Konstytucji i Dyrektorium. Aby o
tym się przekonać wystarczy rozważyć tylko niektóre jego wypowiedzi, np.: „Każdy powinien
interesować się całym swym sercem tym, co dotyczy powodzenia Zgromadzenia jednak bez
zajmowania się tym, co go nie dotyczy”, lub „Oddać się całkowicie swemu zadaniu i wypełnić

je w możliwie najdoskonalszy sposób” i wiele innych wypowiedzi, które znajdują się w manuskrypcie ks. Hellmanna.
Ks. Berthier żył ponad 40 lat w stanie zakonnym. Zdobył również pewien obraz o życiu zakonnym i mógł dojść do przekonania, że ślub posłuszeństwa jest ważnym elementem życia zakonnego. Powiedział swym pierwszym współbraciom, że „Przez posłuszeństwo jest się zakonnikiem, a zakonnik, który nie jest posłuszny, nie jest wcale zakonnikiem”. Chciał również, żeby
jego Dzieło nie było „Klubem starych kawalerów”, lecz wspólnotą, która ściśle, może ściślej niż
inne wspólnoty, żyje posłuszeństwem i ubóstwem. Zarząd Dzieła wskazuje bezwarunkowo na
posłuszeństwo. Posłuszeństwo, którego wymagał od współbraci nie jest służalczością, ale prawdziwą wolnością, która nas uzależnia jedynie od Boga. Ono jest duchem Bożym, duchem Kościoła, duchem wspólnoty – powiedział. Powodzenie lub rozrost Zgromadzenia może przyjść
tylko przez posłuszeństwo członków. Następnie, życie zakonnika jest poświęceniem się Bogu.
To poświęcenie zdaniem ks. Berthier wyraża się w posłuszeństwie wobec przełożonego. Zarząd
jest, więc u ks. Berthier nie tylko zewnętrznym kierownictwem wspólnoty, lecz zajmuje miejsce
Boga i wskazuje na jego Wolę. To przekonanie ks. Berthier można często znaleźć w jego wypowiedziach, szczególnie, gdy mówi o sacrificium życia (zob. szczególnie adnotationes ks. Hellmanna). Ks. Berthier daje również naturalne dowody dla posłuszeństwa; ono sprawia, że zakonnicy są ludźmi charakteru. Jak od przełożonych, tak samo od wszystkich członków Zgromadzenia wymaga ks. Berthier dobrego przykładu życia i postępowania. I to nie tylko dla wzajemnego
budowania współbraci, ale także dla chrześcijańskiego przykładu danego ludziom.
I ostatnia uwaga. Ks. Jost wskazał już w swym referacie, że ks. Berthier pozwolił członkom
Zgromadzenia obejmować różne zadania (prace), pod warunkiem jednak (z zastrzeżeniem), że
zostanie zawsze zachowany cel główny Dzieła. Nad tym powinni czuwać przełożeni. Czyż to
nie jest funkcja koordynacji, którą mieli wykonywać od początku naszego Zgromadzenia przełożeni? Naturalnie tak daleko, o ile chodzi o powodzenie Zgromadzenia i o realizowanie jego
celów mają się troszczyć (zob. Konst. 1895, n. 18, również Dyr. 1904, n 18 i inne numery Konstytucji i Dyrektorium, gdzie jest mowa o zadaniach przełożonych), Tyle o zarządzie, Teraz kilka
zdań o administracji dóbr w Zgromadzeniu
Jak już powiedziałem wyżej, ks. Berthier kładł większą wartość na życie duchowe w Zgromadzeniu niż na posiadanie dóbr ziemskich. Daje temu wyraz, gdy mówi: „Powodzenie Dzieła to
nie posiadanie wielkich bogactw, ale życie według reguły i dobry, zakonny duch”. Jednakże byłoby fałszem twierdzenie, że on nie myślał o wzroście i rozszerzeniu swego Dzieła, i że nie dał
żadnych albo bardzo skąpe wytyczne dla przyszłego zarządu. Przeciwko takiej opinii przemawiają oficjalne dokumenty jak również przepisy, które dał w Konstytucjach z 1904 dla całego

Zgromadzenia i ewentualnych prowincji. Cytuję na przykład Konst. 1904 N 377: „Dobra
wspólne, które należą do jednej prowincji lub jednej wspólnoty domowej, zostaną w ten sam
sposób przechowywane i zarządzane”; lub nr 378: „Prowincjał musi co 6 miesięcy po zatwierdzeniu, ze swą radą zarządu ekonoma prowincjalnego, jak to jest w nr 376 podane, zawiadomić
przełożonego generalnego o stanie gospodarczym domów swej prowincji”. Przed przyjęciem
różnych prac w Kościele chciał ks. Berthier najpierw rozszerzyć swe Dzieło. Jego życzeniem
było założenie przynajmniej 6 domów: „Jest koniecznym, żebyśmy przynajmniej posiadali 6
domów, które są w stanie dostarczyć corocznie 10 nowicjuszy każdy...” I mógł doczekać się
jeszcze tej radości, że jego życzenie powoli zaczęło się spełniać. Na ostatnim posiedzeniu 12
sierpnia 1908 r., na którym ks. Berthier uczestniczył, została podjęta decyzja zakładania dalszych
domów. W protokole z tego posiedzenia czytamy: „Widząc liczbę kapłanów i główny cel instytutu, nadszedł czas, by podjąć zakładanie innych szkół...”. Ks. Berthier nie chciał jednak, by
zakładanie nowych szkół było finansowym ciężarem dla Zgromadzenia na przyszłość. Dlatego
znajdujemy w protokole zastrzeżenie: „Jednakże nie kupi się tego, jeśli nie będzie można zapłacić bez robienia długów...”. Długi uważał on za zło dla wspólnoty. Upomina, więc: „Nigdy nie
zaciągać długów; one są zaraza, dla wspólnoty”. Dlatego zabrania przełożonemu wspólnoty
domowej pewnych manipulacji pieniężnych bez pozwolenia przełożonego generalnego
(Konst.1904. n 445).
Domy Zgromadzenia powinny utrzymywać się same. Nie powinno się przyjmować więcej ludzi
do domu niż on jest w stanie wyżywić: „Będzie się unikało więcej ludzi przyjąć niż dom potrafi
wyżywić”. Jeśli dobrze rozumiem, wspólnoty domowe powinny przynajmniej w zakresie finansowym być samowystarczalne (zob. Konst. 1904. n 370). Aby się przekonać, czy również w
zakresie administracyjnym i duchowym powinny być samodzielne, wystarczy gruntownie przestudiować numery 434 i 435 Konst. 1904 oraz Dyr. 807 An. i wyciągnąć wnioski. Następnie,
domy powinny być skromne. Prostota powinna charakteryzować życie Zgromadzenia. Ks. Berthier przewidział jednakże rzecz przeciwną. W jednej ze swych konferencji powiedział: „Przyjdą
tacy, którzy będą chcieli mieć piękne domy, piękne meble. Może zdarzyć się, że również ci,
którzy mają dobre zamiary popadną w tego ducha i będą sądzili, że sprawią Dziełu wielką przysługę, jeśli pobudują piękne domy, gdy tymczasem oddalą silnego ducha ofiary i ubóstwa”.
Ks. Berthier znał też zasadę solidarności, chociaż nie używał słowa, którego my dziś używamy.
Już zostało powiedziane wyżej, że kierownictwo i administracja jest rozumiana przez ks. Berthier centralistycznie. W tym sensie pojmował on też zasadę solidarności. O tym mówią nn 380
i 381 Konst. z 1904 roku. Cytuję: „Każdy dom posiadający nadmiar płaci na końcu roku, po

pokryciu wszystkich wydatków i wyrównaniu wszystkich rachunków, trzecią część swego nadmiaru do kasy prowincjalnej; w podobny sposób odsyła prowincja trzecia, część nadmiaru do
kasy generalnej instytutu”. „Rada generalna jest upoważniona do zobowiązania w koniecznym
wypadku prowincje i domy, by odesłały część z ich nadmiaru do innej prowincji lub innego
domu znajdujących się w potrzebie, lub dla innych ważnych dzieł instytutu, których nie można
utrzymać w inny sposób” (Solidarność centralistyczna? Por. jednak konferencje P.Greine)
Jak powinni postępować administratorzy (przełożeni i ekonomowie) wyjaśnia ks. Berthier w
jednej ze swych konferencji. Mówi w niej, że oni nie są właścicielami, ale tylko zarządcami.
Powinni zarządzać dobrami Zgromadzenia jak dobry ojciec rodziny. Jeśli źle zarządzają występują przeciwko sprawiedliwości (Zob. Konstytucje 1904, n 121). Z drugiej strony nikt nie ma
prawa mieszać się do sprawa zarządu. Trzeba dać całe zaufanie, którym ten urząd został powierzony (zob. Dyr. 1904. n 617). W dyr. 1904 n 831 Ks. Berthier podaje normy, które powinny
regulować wynagrodzenie zatrudnionych ludzi świeckich we wspólnotach. W numerach 833 i
834 porusza sprawę społeczną. Członkom Zgromadzenia zaleca, by odnośnie tych problemów
przystosowali się do zwyczajów panujących w poszczególnych krajach. Godnymi uwagi są następujące jego wypowiedzi: „Wielkim środkiem czynienia dobrego jest przywiązanie się do czynienia dobrze biednym i dzieciom” lub „Komu przede wszystkim należy czynić dobrze: biednym i prostym ludziom; to są ci, którzy pomogą czynić dzieła i którzy poświęcają się dla dobrych
spraw”. Możemy tu postawić też pytania, czy zarząd dóbr musi być całkowicie w rękach zakonników? Według norm Konst. i Dyr. 1904 zdobywa się takie wrażenie. Wiemy jednak, że w Grave
całe gospodarstwo prowadziły siostry. W Testamencie duchowym prosi ks. Berthier: „... by im
ekonomię instytutu, pozostawić tak długo jak to możliwe”. Tyle o Zarządzie.
Odnośnie życia duchowego mówi ks. Berthier często i szczegółowo. Chcę tu wspomnieć tylko
jedno jego życzenie, mianowicie to ideału. Bez omawiania tego tematu zbyt długo, zacytuję dwie
jego wskazówki: „Moje dzieci, miejcie ideał. Każdy człowiek, który chce czynić dobrze jakąś
rzecz musi mieć jakiś ideał. Żeby naszym ideałem dla nas było zachowywanie w całej dokładności (ścisłości) ubóstwa, czystości i posłuszeństwa” i „Jeśli nie będziecie mieli ideału nie uczynicie nigdy czegoś wielkiego; jeżeli pozostaniecie na ziemi jak wzniesiecie innych na szczyt doskonałości? Jakakolwiek będzie droga, jakikolwiek będzie plan, który zechcecie realizować w
przyszłości, jeśli nie będziecie dążyć do doskonałości, nie uczynienie nigdy nic więcej jak mały
zarobek dla raju”.
I tak doszedłem do końca mych rozważań. Zakańczam je poleceniem ks. Berthier, które znajdujemy w adnotationes P. Ferrand pod numerem 322. Czytamy tam: „Trzeba byśmy absolutnie

przystosowali nasze idee do idei dzieła, nasze zapatrywania do jego zapatrywań i nie chcieli
sprowadzić dzieła do prowadzenia się według naszych idei”.

Inne teksty Ks. W. Biedrzyckiego MSF:
1. Cosa significa oggi essere missionario missione secondo P. Fondatore? Rzym 1986.
2. Aspekte der formatio bei P. Berthier. Rzym 1979.

Ks. Adam Sobczyk MSF.
Powołanie do świętości w świetle nauczania sługi Bożego Jana Berthier
Założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny
Wykład inauguracyjny w WSD MSF. Kazimierz Biskupi 16.10.2008.

Sługa Boży Jan Paweł II w homilii wygłoszonej w Lisieux w 1980 roku, podkreślił, że ludzie
święci i ich nauczanie nie starzeją się nigdy, ale pozostają nieustannymi świadkami młodości
Kościoła. Nie należą nigdy do przeszłości, ale są ludźmi przyszłości ewangelicznej człowieka i
Kościoła, świadkami świata przyszłego325. Ludzie święci (już wyniesieni na ołtarze i słudzy
Boży) swoim życiem i nauczaniem przede wszystkim wzywają ludzi do świętości pojmowanej
jako stan, do którego powołany jest każdy człowiek. Utożsamiają świętość z pełnym osiągnięciem miłości wyrażanej w stałym i wiernym pełnieniu obowiązków. Do tej grupy ludzi należy
Założyciel Zgromadzenia MSF J. Berthier. Dlatego w dniu 100 rocznicy jego śmierci, rozpoczynając rok poświecony jego pamięci, wpada przybliżyć zagadnienie powołania człowieka do świętości, które stanowiło centrum jego życia i nauczaniu.
Założyciel utożsamia świętość ze szczęściem, do którego Bóg powołuje człowieka. Jego zdaniem można jedynie być szczęśliwym, jeśli dąży się do świętości, która jest stanem przebywania
w ścisłej relacji miłości z Bogiem. Do takiej świętości, do takiego szczęścia, człowiek został
powołany. Berthier pisze o tym w książce, pt.: „Sztuka bycia szczęśliwym”. Podaje, że w celu
zjednoczenia z Bogiem należy najpierw oczyścić się z grzechów i pokonać złe skłonności, a
następnie przejść przez drogę oświecającą. Polega ona na nabywaniu cnót, światłem łaski, która
odkrywa w nas piękno, aż do dojścia do celu, którym jest odpoczynek w Bogu przez miłość326.
W innej swej książce: „Człowiek, jakim być powinien”, naucza, że wszystkie byty mają wspólne
powołanie, do wyrażenia mądrości i chwały Boga i nabycia wolności Bytu, który jest Początkiem
i Końcem wszystkich rzeczy. Człowiek w swojej naturze ma specjalne przeznaczenie. Trzeba,
żeby był, kim być powinien. Jego natura dąży do szczęścia327, którego nie zaspokoi namiastkami. Stworzenia nie mogą zaspokoić ludzkiego pragnienia szczęścia. Rodzą się i umierają, są w
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ciągłej zmianie. Są zależne od Boga Stworzyciela wszystkich rzeczy, Bytu na bytami, Esencji,
która istnieje w sobie samej. Bóg jest źródłem wszelkiego dobra, piękna i bogactwa, całego życia,
radości i szczęścia. Jeśli zatem chcemy zaspokoić aspiracje naszego serca i być szczęśliwi, szukajmy naszego szczęścia w Bogu, dążmy do relacji z Nim miłości, do świętości. Jak je odnaleźć?
Należy poznać i pokochać Boga328.
Ojciec Założyciel zauważa, że im więcej zna się jakiś byt, tym bardziej odkrywa się w nim doskonałości, tym więcej się do niego przywiązuje, i łatwiej go poszukuje. Istotą miłości jest przyciągać w jakiś sposób przedmiot naszego przywiązania, by oddawać się jemu całkowicie i by
chcieć go posiadać zupełnie, by być jedno z nim. Być zjednoczonym z Bogiem to szczęście
najwyższe, zaś być od Niego odseparowanym, to największe nieszczęście teraz i w wieczności.
Nabyć, zatem miłość Bożą to znaczy osiągnąć stopień świętości, nauczyć się sztuki bycia szczęśliwym, która jest jednocześnie prawdziwą wiedzą i mądrością329.

1. Nawrócenie
Dążenie do świętości rozpoczyna się od nawrócenia. Człowiek musi sobie uświadomić swoja
grzeszność i moc Bożej miłości. Bóg pozwala człowiekowi tego doświadczyć. Poprzez znaki
czasów przypomina ludziom o potrzebie dążenia do świętości. W życiu i nauczaniu Jana Berthier
to zadanie spełniła Matka Boża z La Salette, która wzywała do pokuty i pojednania. Jej objawianie wywarło olbrzymi wpływ na życie Założyciela. Znalazło swoje wypełnienie w jego wstąpieniu do Misjonarzy Saletynów, w pracy na górze objawienia oraz w wielu książkach i wypowiedziach. Stanowi także maryjny wymiar duchowości Jana Berthier, będący umocnieniem charyzmatu wzywania ludzi do nawrócenia.
„Jeżeli mój lud się nie poprawi, będę zmuszona opuścić karzące ramię mojego Syna. Ono jest
tak ciężkie, że nie potrafię dłużej go udźwignąć. Cierpię już wiele i tak dawno z waszego powodu.
Jeżeli chcę, aby Syn mój was nie opuścił, muszę Go nieustannie za was błagać. Ale wy sobie nic
z tego nie robicie”330.
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W ten sposób Matka Boża z La Salette wzywając do pokuty i nawrócenia, stała się drogą do
zjednoczenia z Chrystusem, oraz inspiracja do założenia i patronką nowego zgromadzenia. Ciekawym aspektem duchowości osobistej Jana Berthier było ustanowienie Matki Bożej z La Salette Patronką Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Prawdopodobnie Założycielowi chodziło o przekazanie pewnego rysu duchowości saletyńskiej i kontynuację drogi rozpoczętej
przez niego na La Salette pod opieką Matki Płaczącej i u Jej boku. W swoich Constitutiones
napisał:
„Dzieło otrzymuje imię Świętej Rodziny i zostaje oddane pod opiekę naszej Umiłowanej Pani
Pojednawczyni z La Salette, o którą powinno ono często prosić. W Świętej Rodzinie z Nazaretu
bowiem wzrastał Wieczny Kapłan, nasz Pan Jezus Chrystus, Posłaniec Ojca, a na górze La Salette został podjęty plan tego Dzieła”331.
W swoich wypowiedziach wielokrotnie wskazywał uczniom na korzyści z propagowania duchowości maryjnej – pojednawczymi grzeszników. Swój duchowy testament zaczął spisywać w miesiącu naszej Pani z La Salette, w 1903 roku. Chciał przez to przekazać swoim następcom
ogromną cześć wobec Matki Bożej z La Salette, wynikająca z faktu jak wielką rolę pełniła Maryja
w jego życiu. Misjonarze Świętej Rodziny, wierni Założycielowi, pielęgnują część Płaczącej Pani
z La Salette. W 6 numerze Konstytucje z 1995 stwierdzają, że:
„Misjonarze czczą Matkę Boża z La Salette jako swoją Patronkę”, zaś Dyrektorium Generalne
podkreśla, że:„uroczystość Matki Bożej z La Salette obchodzi się jako dzień nawrócenia, pokuty,
pojednania z Bogiem i ludźmi”332.

2. Rozwój cnót przez naśladowanie Chrystusa w/g wzoru Świętej Rodziny
Na drugim etapie rozwoju życia duchowego dążącego do świętości, człowiek nabywa cnoty.
Ojciec Założyciel zalicza naśladowanie Jezusa do kategorii obowiązków, które należą do ostatecznych celów człowieka, jako konsekwencja miłości Zbawiciela. Obowiązek naśladowania
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Chrystusa nasz autor wyprowadza z faktu stworzenia na obraz i podobieństwo Boże. Bóg obdarzając człowieka godnością uczestnictwa w boskiej doskonałości, pragnął, by stał się uczestnikiem Jego boskiego życia, które obliguje do wzrastania w świętości333.
Berthier dostrzega w powołaniu do naśladowania Jezusa Chrystusa charakter uniwersalny, dlatego proponuje sposoby jego realizacji, które mogą być stosowane powszechnie. Stwierdza, że
pierwszym krokiem na tej drodze jest dokładne wpatrywanie się w Boskiego Odkupiciela, a
następnym – rozważanie tego w sercu. Wpatrywanie się w Jezusa prowadzi do medytacji, która
z kolei wzmacnia tęsknotę, by zakorzenioną w miłości postawę Zbawiciela wcielać w życie334.
Taka postawa rozwija miłość do Jezusa i skłania do wnikliwego przyglądania się Jego cnotom.
Nasz autor podpowiada, że nie wystarczy samo rozważanie wartości cnót, ale konieczne jest
konkretne postanowienie działania zgodnie z nimi.
Wiedząc o tym ukazuje Świętą Rodzinę jako wzór cnót w wymiarze powszechnym. W ten sposób zarysowuje wymiar eklezjalny i aretologiczny duchowości, która umacnia charyzmat uświęcania rodzin, a przez rodzinę społeczności. Warto przypomnieć, że w II połowie XIX wieku
duszpasterstwo miało charakter stanowy. Nie było skierowane wprost do rodzin, ale do poszczególnych stanów. Zmiana nastąpiła dopiero za pontyfikatu Leona XIII. Stąd książka Jana
Berthier: „Kult i naśladowanie”, skierowana do rodzin, jest na początku XX wieku dziełem pionierskim. Ukazuje Świętą Rodzinę jako wzór dla rodzin. Podkreśla, że każdy człowiek jest powołany do świętości i w każdym stanie życia może ją osiągnąć. To również ostatnia książka Ojca
Założyciela, będąca jego testamentem duchowym. Zawiera wiele praktycznych wskazówek dotyczących rozwoju życia duchowego małżonków i rodzin. Doskonale wkomponowuje się w
nauczanie Leona XIII, a i dzisiaj stanowi źródło wiedzy w duszpasterstwie rodzin i w propagowaniu w świecie duchowości świętorodzinnej, która będzie prezentowała sposób naśladowania
Chrystusa według wzoru, jaki pozostawiła Święta Rodzina. Nie można, zatem utożsamiać duchowości Świętej Rodziny, która odnosi się do wspólnoty Jezusa, Maryi i Józefa z duchowością
świętorodzinną, która obejmuje wszystkich idących śladem Świętej Rodziny. Ksiądz Berthier,
wielokrotnie powtarzał, że tylko w ten sposób można zrealizować swe życiowe powołanie i stać
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się zakonnikiem według ducha Świętej Rodziny335. Naśladowanie Świętej Rodziny wymaga
przede wszystkim kontemplacji Jej życia, odwzorowywania Jej cnót i szerzenia tego ideału w
świecie. W ten sposób przyczyni się do odnowy duchowej każdej ludzkiej rodziny i przemiany
społeczeństwa.

3. Zjednoczenie z Bogiem jako osiągnięcie świętości
Pojęcie świętości nasz autor tłumaczy jej związkiem z rezultatem ludzkiego działania. Ponieważ
doskonałość polega na zjednoczeniu z Bogiem, to dokonuje się ona przez miłość, dzięki której
człowiek staje się z Nim jednym duchem. „Bóg jest miłością:, kto trwa w miłości, trwa w Bogu,
a Bóg trwa w nim” (1 J 4,16)336. Doskonała miłość może istnieć na dwa sposoby. Pierwszy,
skierowany do wszystkich polega na wyrzuceniu z serca wszystkiego, co jest jej przeciwne. Drugi
dotyczy miłości, która nie tylko sprzeciwia się grzechowi ciężkiemu, ale także wszystkiemu, co
przeszkadza całkowitemu oddaniu się duszy Bogu. Jego sens zamyka się w słowach, skierowanych do młodzieńca:, „Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz” (Mt 19,21). W
ten sposób Jezus wskazuje, jak osiągnąć wyższy stopień świętości, polegający nie tylko na przestrzeganiu przykazań, ale życiu według rad ewangelicznych337.
Zjednoczenie w miłości z Bogiem jest ukoronowaniem duchowego rozwoju chrześcijanina. Berthier zaznacza, że „jesteśmy tylko tym, czym jesteśmy przed obliczem Boga”338. Miłość Boga
jest największym dobrem, jakie człowiek może osiągnąć na ziemi. Ona przeprowadza bezpiecznie przez bramy śmierci i zapewnia radość życia wiecznego339. Wyrazem świętości według Założyciela są czyny miłości doskonałej. Polegają one na wzajemnym udzielaniu się Boga i duszy.
Dusza oddaje się Bogu nie z powodu doznanych łask, ale ze względu na Jego przymioty i nie
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pragnie już żadnej innej miłości. Język ludzki nie odda doskonałości Bożych, ale miłujący Boga
i umiłowani przez Niego będą doznawać uczestnictwa w Jego boskiej esencji340.

4. Realizacja powołania do świętości w życiu i Apostolstwie Zgromadzenia
Wielkim wkładem Założyciela w nauczanie teologiczno–duchowe jest to, że jako jeden z pierwszych podjął naukę Kościoła dotyczącą moralnej odnowy rodzin i społeczeństw. Dostrzegł
możliwość zrealizowania tego zadania przez przybliżenie współczesnym rodzinom wzoru Świętej Rodziny. Tej misji poświęcił się do końca i pozostawił ją swym duchowym synom w testamencie. W tym kontekście realizacja charyzmatu Ojca Założyciela jest dzisiaj jednym z kluczowych zadań założonego przez niego w 1895 roku Zgromadzenia MSF. Jego członkowie starają
się wiernie odczytywać wskazania Założyciela, dopasowując je do bieżącej sytuacji i potrzeb.
Czynią to głównie przez rozpowszechnienie we współczesnym świecie idei praktykowania cnót
na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu. Troszczą się o powołania do pracy w Kościele. Pozostają
wierni charyzmatowi z jednoczesną wrażliwą jego akomodacją do aktualnych potrzeb (np., spóźnione powołania kiedyś 14–30, a dzisiaj, często po 30, czy po studiach). Nie zaprzestają rozwoju
działalności misyjnej według słów Matki Saletyńskiej: „Ogłoście to całemu mojemu ludowi”.
Ten charakter misyjny duchowości umacnia charyzmat misyjny i przyczynia się do realizacja
posłannictwa wśród tych, którzy są oddaleni od Chrystusowego Kościoła.
Dogłębna analiza życia i nauczania Założyciela pozwala dostrzec wielkość jego duchowego bogactwa. Niestety do głębszej jego prezentacji potrzebowaliśmy o wiele więcej czasu. W tym
miejscu można jedynie podsumować, że charakterystyczną cechą nauczania J. Berthier były:
pragmatyzm teologiczny i powszechność woli zbawczej. Omawiając powołanie człowieka do
świętości Założyciel opierał się na wykładzie świętego Tomasza z Akwinu i Pseudo Dionizego
Areopagity. Nauczał o drodze oczyszczającej, oświecającej i jednoczącej341. Pragnienie świętości uważał za objaw pełnej dojrzałości chrześcijańskiej, która wyrasta ze zrozumienia sensu życia
w perspektywie eschatologicznej. Jako sposób osiągnięcia świętości wskazywał kontemplację i
odwzorowywanie cnót na wzór Świętej Rodziny. Prowadzi to człowieka do osiągnięcia osobistej
świętości i przyczynia się do odnowy moralnej współczesnej rodziny, a przez nią społeczeństwa
i świata. To zagadnienie postulowali uczestnicy Soboru Watykańskiego II, i podkreślali w swym
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nauczaniu papieże Jan Paweł II i Benedykt XVI. Dzisiaj jest to zadanie całego Kościoła, w
którym swój charyzmat pragnie realizować Zgromadzenie MSF, dziękując Bogu za dar Założyciela (w 100 rocznicę jego śmierci), prosząc o jego beatyfikację i starając się konsekwentnie wypełniać jego zalecenia, na chwałę Bożą i dla uświęcenia ludzi.

Ks. Robert Ciżewski MSF. Dzieło Jana Berthier.
Konferencja na dzień skupienia 19.12.2008.

Charyzmat góry La Salette, miejsca objawień Matki Bożej, odcisnął się znacząco na bogatym
życiu i pracy apostolskiej Sługi Bożego ks. Jana Berthier. Już pierwszy jego pobyt na Świętej
Górze jako pielgrzyma w roku 1861 dostarczył mu niezapomnianych przeżyć; tu z całą wyrazistością uświadomił sobie, dokąd Bóg chce go poprowadzić i rozpoznał ostatecznie swoje zakonne powołanie. Został misjonarzem Płaczącej Pani. Przez wiele lat służył licznie przybywającym na La Salette pielgrzymom. A gdy przyszło mu pracować w odległych zakątkach Francji
i poza jej granicami, zawsze chętnie na to miejsce powracał; również wtedy, gdy oddał się sprawie założenia nowej wspólnoty zakonnej – Misjonarzy Świętej Rodziny.
Jan Berthier, gdy już z pewnej perspektywy spoglądał na swoje prosperujące dzieło, podkreślał
wyraźnie, że do jego powstania i rozwoju przyczyniło się objawienie Matki Boskiej na górze La
Salette, że tam otrzymał do tego natchnienie i że dzieło to odpowiada posłannictwu przekazanemu przez Maryję. Tylko ta myśl dodawała mu sił do wytrwania w trudnych chwilach.
Pomysł założenia nowego zgromadzenia zakonnego, oddzielonego od Misjonarzy Saletynów
nie pojawił się u Ojca Berthier nagle, lecz kształtował się w nim i dojrzewał przez dłuższy czas
pod wpływem różnych czynników.
Od wielu lat prowadził misje w licznych parafiach i przy tej okazji często spotykał młodych
mężczyzn, którzy chętnie by zostali kapłanami lub misjonarzami, ale z powodu spóźnionego
wieku i braku środków materialnych nie mieli żadnej szansy, aby ich przyjął jakikolwiek z istniejących zakładów (górną granicą wiekową dla kandydatów do kapłaństwa było wówczas 14, 15
lat). Jan Berthier nie mógł pogodzić się z myślą, że w obliczu tak wielkich potrzeb Kościoła,
zwłaszcza w krajach misyjnych, marnuje się tyle dobrych powołań kapłańskich. Zastanawiał się,
dlaczego nie mieliby ci młodzi ludzie zostać kapłanami, skoro duchowo i intelektualnie są wystarczająco uzdolnieni i pochodzą z dobrych katolickich rodzin. Zawsze stawał zawsze w obronie takich powołań i na dowód tego, że są one wartościowe przywoływał liczne przykłady wielkich kapłanów, takich jak św. Ignacy Loyola, św. Kamil Lellis, św. Proboszcz z Ars Jan Vianey.
Widział w nich okazję do pomnożenia misjonarzy, którzy gotowi będą do wypełnienia polecenia
Maryi: „Przekażcie to całemu memu ludowi”.

Wewnętrzne intuicje i pragnienia ks. Berthier przynaglające go do otwierania się na nowe możliwości,
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w jego długoletnim doświadczeniu duszpasterskim.
Bardzo ważnym czynnikiem motywującym wszystkie działania Ojca Założyciela związane z troską
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w krajach misyjnych. 3 grudnia 1880 r. ukazała się encyklika Leona XII „Sancta Dei Civitas”,
która kładła bardzo silny nacisk na pomoc misjom zagranicznym. Papież wskazywał w niej
szczególnie na wielki i trwały brak misjonarzy.
Słowa papieża wywarły na ks. Berthierze głębokie wrażenie. Później zamieścił dłuższe wyjątki
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w 5 punkcie naszych Konstytucji, był dla niego szczególnie ważny: „Jeśli więc znacie ludzi przepełnionych gorliwością dla chwały Bożej i pragnieniem, by udać się na świętą wyprawę, pobudzajcie ich odwagę, bo przecież szukając i odkrywając wolę Bożą, nie słuchają ani ciała, ani krwi,
lecz spieszą się podporządkować głosowi Ducha Świętego”.
W kilkanaście lat później, kiedy Ojciec Założyciel dokładnie już wiedział, czego chciał i swoje
plany, przynajmniej w grubszych zarysach miał już opracowane, otrzymał ze strony Kościoła
jakby
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jedno

potwierdzenie,
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W czerwcu 1894 roku z okazji złotego jubileuszu sakry biskupiej papieża Leona XIII, ukazało
się pismo apostolskie „Praeclara gratulationis” na temat jedności w wierze. Troskliwe myśli Ojca
św. były znów skierowane w stronę biednych ludzi, którzy nie ujrzeli jeszcze światła Ewangelii
i do małej liczby misjonarzy. Pismo to było dla ks. Berthier nowym potężnym bodźcem i zachętą
do urzeczywistnienia własnych planów.
Początkowo J. Berthier wyobrażał sobie stworzenie nowego instytutu dla spóźnionych powołań
w ramach własnego zgromadzenia, który dostarczałby kandydatów na misjonarzy dla księży
Saletynów. Projekt w takim duchu przedłożył do zatwierdzenia swoim przełożonym. Ale oni
nie wyrazili na to swojej zgody, uważając takie przedsięwzięcie za zbyt ryzykowne. Obawiali się
też nadmiaru nowych obowiązków, które mogłyby być dla nich przeszkodą w głoszeniu misji i
w duszpasterstwie w sanktuarium na La Salette. Nie bez znaczenia były też różne rozbieżności
pomiędzy ks. Berthier i niektórymi członkami Zgromadzenia w odniesieniu do studiów i formacji.
Wobec powstałych trudności J. Berthier nie zniechęcił się. Przekonanie, że myśli
o ratowaniu starszych i spóźnionych powołań przychodzą od Boga, tak silnie ogarnęło jego
osobowość, że nie ustawał w trudach, by dzieło doprowadzić do zwycięskiego końca.

Powziął, zatem myśl samodzielnego założenia zupełnie nowego zgromadzenia zakonnego dla
spóźnionych powołań i coraz bardziej utwierdzał się w przekonaniu, że realizacja planu w tej
formie będzie korzystniejsza dla samego dzieła i może przynieść obfite owoce pracy misyjnej
dla Kościoła. Instytut niezależny, który stanie na własnych nogach, da większą rękojmię, że
realizacja wytkniętego celu nie napotka na nieprzewidziane przeszkody, a cała jego działalność
nastawiona będzie bez reszty na urzeczywistnienie zamierzonego celu.
Ojciec Berthier postanowił nadać zgromadzeniu, które zamierzał powołać do życie, imię Świętej
Rodziny. Sam zawsze okazywał specjalny kult Jezusowi, Maryi i Józefowi. Sądził, że naśladowanie cnót Św. Rodziny będzie najlepszym środkiem łączącym w jedną wspólnotę ludzi z rozmaitych środowisk i różnego pochodzenia. W Niej widział życie ukryte, ciche, pokorne i posłuszne.
W Niej znajdował ducha pracowitości, głęboką pobożność i zgodę przepełnioną miłością. Takiego ducha chciał – jak tylko to było możliwe – urzeczywistnić w swej nowej fundacji. Najważniejsze znaczenie miał dla Ojca Założyciela fakt, że to właśnie w Św. Rodzinie wzrastał i przygotowywał się do bycia Misjonarzem Ojca Jezus, Arcykapłan Nowego Przymierza. Zgromadzenie, którego pierwszym zadaniem jest formacja młodych mężczyzn do kapłaństwa, może być
rozpatrywane jako „nowa” Św. Rodzina, w której młodzi są przygotowywani do służby jako
„alter Chrystus” pod troskliwym okiem Maryi i Józefa.
Przez kilka lat przed rozpoczęciem dzieła, w kaplicy znajdującej się w wielkiej bazylice na La
Salette
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i modlił się w intencji swego Zgromadzenia.
Ostatecznym i decydującym czynnikiem przy wyborze nazwy dla nowego dzieła było breve Leona XIII „Niemnem fugit” z 14 lipca 1892 roku, w którym papież opisywał
i promował kult Świętej Rodziny jako niezbędny we współczesnym świecie.
Ks. Jan Berthier miał zawsze głęboką cześć i szacunek wobec Głowy Kościoła. Roztropnie też przewidywał, że nic nie będzie miało większego znaczenia w zjednywaniu dla nowego dzieła akceptacji u przełożonych i biskupów jak zgoda i wola Ojca Świętego. Tą drogą
zdecydował się pójść.
„Zanim przystąpiłem do wykonania mego planu – pisał – należało przedstawić go zastępcy
Chrystusa na ziemi. On jest ogniskiem wszelkiego apostolstwa. Jego błogosławieństwo daje rękojmię, że także błogosławieństwo Boże spocznie na tym przedsięwzięciu".

Zrozumiał również, że będzie potrzebował pośrednictwa i wsparcia osobistości wysokiej rangi,
która by mu dopomogła całym swoim wpływem na najwyższym szczeblu. To wsparcie, ks. Jan
Berthier otrzymał od kar. Benedykta Marii Langenieux, biskupa Reims, czołowej postaci w hierarchii Kościoła francuskiego.
W 1893 roku ks. Berthier spotkał się z Kardynałem Langenieux, z którym rozmawiał o swoim
zamiarze uczynienia czegoś dla zagrożonych ryzykiem zaprzepaszczenia, spóźnionych powołań.
Kardynał nie udzielił mu szybkiej odpowiedzi, ale zalecił modlitwę w tej intencji.
W sierpniu 1894 roku ks. Berthier zaproszony został do wygłoszenia rekolekcji dla księży z
diecezji
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z prośbą o protektorat w Stolicy Apostolskiej. Ten okazał żywe zainteresowanie sprawą
i przyrzekł swoje poparcie. Już w dwa miesiące później, podczas wizyty Kard. Langenieux
w Rzymie, rozmawiał on z Kardynałem Rampolla, Sekretarzem Stanu i z Ojcem Świętym. Sam
ks. Berthier został wezwany bezpośrednio do Rzymu, mimo, że pozostawał wtedy całkowicie
zajęty kapitułą generalną swojego zgromadzenia. 12 Listopada został bardzo życzliwie przyjęty
przez Sekretarza Stanu, który z zainteresowaniem wysłuchał treści, a potem powiedział: „To
jest natchnienie odpowiadające mojej trosce, która już dawno nie daje mi spokoju”. Na koniec
poprosił Ojca Berthier, aby jeszcze raz przedstawił prośbę na piśmie i w skrócie wyłożył swój
plan. 13 listopada 1894 r. kard. Rampolla sam osobiście przedstawił Ojcu Świętemu Leonowi
XIII plan założenia nowego zgromadzenia zakonnego. Następnego dnia przyjął papież na audiencji pożegnalnej kard. Langenieux i wobec niego wyraził swoją akceptację dla planów ks.
Berthier; pochwalił dzieło, zachęcił do jego rozpoczęcia i dał na to swoje błogosławieństwo
(14.XI.1894). Papież powiedział: „To jest dzieło odpowiadające obecnym czasom, życzę sobie,
aby jak najrychlej było założone”. Zaproponował także kardynałowi Langenieux, aby wziął to
dzieło pod szczególną opiekę i udzielił mu wszelkich potrzebnych do tego pełnomocnictw.
Wszystko to zostało zakomunikowane ks. Berthier i przełożonemu generalnemu MS. Niektórzy
ojcowie Saletyni niechętnie patrzyli na zamiary otwarcia nowego zgromadzenia. Obawiali się, że
utracą jednego ze swych najlepszych misjonarzy i kaznodziejów, który ponadto pozyskiwał
wielu dobroczyńców, oraz sam przez publikację swoich książek zdobywał środki materialne dla
Zgromadzenia. Do rozwiązania tej niezręcznej i trudnej sytuacji przyczyniła się mądra interwencja kard. Langenieux. Na jego osobistą prośbę, 11 stycznia 1895 roku zarząd generalny MS,
wydał następujące krótkie oświadczenie: "Na prośbę R.P. Berthier misjonarza Matki Boskiej z
La Salette, Rada Generalna Wspólnoty zatwierdza jego zajęcie się dziełem dla Spóźnionych powołań do Misji zagranicznych; dziełem, do którego zachęca i którego pragnie sam Papież oraz
Jego Eminencja Kardynał Langenieux”.

Po otrzymaniu błogosławieństwa papieża Leona XIII, ks. Berthier rozpoczął natychmiast przygotowania konieczne do szybkiego urzeczywistnienia swego planu.
Nowe zgromadzenie potrzebowało Konstytucji. Na początku grudnia 1894 roku zajął się ich
ułożeniem i przed upływem miesiąca były już gotowe. Zawierały one 1048 punktów, wydrukowanych na 189 małych stronach, po których następowały trzy strony na temat Sióstr Służebnic.
Ojciec Założyciel wzorował się na Konstytucjach Jezuitów, Redemptorystów i Saletynów, oczywiście z wyjątkiem punktów dotyczących szczególnego charakteru nowej kongregacji. W redagowaniu bardzo pomogło Założycielowi doświadczenie wyniesione z prac nad Konstytucją
Zgromadzenia MS z 1876 roku.
Z początkiem 1895 roku rozpoczął ks. Berthier starania o zdobycie pierwszego własnego domu.
Należało znaleźć odpowiednie miejsce na jego lokalizację. Z powodu antyreligijnej atmosfery,
niemożliwe było otwarcie we Francji dzieła o takim charakterze. Ponadto, rosnący nacjonalizm
Francuzów – wg ojca Ramers – mógłby stać się czynnikiem negatywnym i zgubnym dla wielonarodowościowej grupy misjonarzy.
Ojciec Założyciel początkowo myślał o Kanadzie, gdzie miał wielu przyjaciół, których poznał
na La Salette. Inną możliwością była Holandia, gdzie pozostawał w doskonałych relacjach z
rodziną Brouwers z Tilbourga. Ta rodzina bogatych przemysłowców bardzo mu pomogła. Po
krótkiej, zakończonej niepowodzeniem wizycie w styczniu 1895, powrócił do Holandii po raz
drugi w marcu. Tym razem, w zaledwie kilka dni, udało mu się kupić stare budynki w Grave i
otrzymać pozwolenie biskupa Bois–le–Duc. Były to dawne koszary, od wielu już lat nieużywane
i bardzo zniszczone. Ale dla ks. Berthier jedyną istotną rzeczą była tutaj przestrzeń. Widział
przestronne sale. Opłakany stan zewnętrzny nie był dla niego istotny, a wręcz przeciwnie –
szukał czegoś naprawdę ubogiego.
Jan Berthier przedstawiony został biskupowi miejsca Wilhelmusowi van de Ven przez krewnego
państwa Brouwers, księdza, który był kanonikiem katedry w Bois–le–Duc. Rekomendacja Kardynała Langenieux i pragnienie Leona XIII zdziałały cuda. Biskup gotów był ofiarować całą
niezbędną pomoc dla dzieła powstającego w jego diecezji. Listem z dnia 28 września 1895 r.
zadość uczynił prośbom Założyciel, udzielając mu wszystkich zezwoleń (tzw. jurysdykcji), o
które wcześniej prosił, z wyjątkiem zgody na przechowywanie Najświętszego Sakramentu. Tego
samego dnia 28 września Ojciec Berthier i biskup Van de Ven podpisali oficjalny dokument –
pozwolenie biskupa na otwarcie w diec. Herthogenbosh domu zakonnego dla spóźnionych powołań. Był to akt fundacyjny Zgromadzenia.

W archiwach zachowała się bardzo ożywiona korespondencja pomiędzy Ojcem Założycielem,
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z rozwoju dzieła w Grave. Osoby, które znały go trochę lepiej podziwiały w szczególności jego
silną wiarę w Boska Opatrzność. Jednak podziw ten przejawił się dopiero po wielu latach. Wiele
osób, przede wszystkim księży, było bardzo sceptycznych w stosunku do nowego dzieła, dla
którego wybrano tak prymitywny dom na początek. Założyciel pozostawał jednak w swym wyborze konsekwentny, choć sam przyznawał później, że dzieło w Grave bardzo nadwerężyło
jego reputacje ; wszędzie wokół ludzie kręcili głowami.
Początki były rzeczywiście bardzo trudne. Pierwsza szkoła apostolska w Grave zaczęła funkcjonować już we wrześniu 1895 r. Choć przez trzy pierwsze lata wstąpiło do niej wielu uczniów,
ani jeden w niej nie pozostał. Skrajne ubóstwo i wadliwa selekcja na pewno były jednymi z
przyczyn. Całe to doświadczenie było dla Ojca Założyciela ciężka próbą i pewnie często musiał
zadawać sobie pytanie, czy przypadkiem się nie pomylił? Ale w takich chwilach zawsze miał w
pamięci rekomendacje Ojca Świętego dotyczące spóźnionych powołań, i wielu próśb o przyjęcie, dlatego kontynuował. Dopiero w 1898 roku przybyli pierwsi uczniowie, którzy zostali. To
w oparciu o nich zaczął tworzyć niewielki trzon domu.
Świadectwa uczniów, którzy przybyli do Grave, by przygotować się do kapłaństwa dają wyobrażenie jak skrajnie prymitywne warunki tam panowały. Wszyscy zaskoczeni byli widokiem koszar. Kilku nawet zawróciło w pół drogi i wróciło w swoje strony. Ci, którzy pozostali, niemal
wszyscy zgodnie twierdzili, że wszystko było okropne: pierwsze wrażenie, dom, całe otoczenie.
Jednakże po poznaniu Ojca Berthier i doświadczeniu jego dobroci, miłości i sympatii okazywanej już od pierwszej chwili, potrafili znieść i zaakceptować całą resztę. To osoba Założyciela i
jego pierwszy kontakt z nowymi uczniami skłaniały ich do pozostania. Choć wielu nie znało
francuskiego i przez to nie mogło z nim na początku się porozmawiać, i tak wywierał na nich
ogromne wrażenie. Także sama atmosfera pomiędzy uczniami była taka, że każdy od razu czuł
się akceptowanym. Specjalna atencja, okazywana nowym uczniom, była dla wielu bodźcem by
kontynuować i pokonywać pierwsze trudności. W domu w Grave panowała atmosfera, która
czyniła mieszkańców szczęśliwymi ; przez cały dzień wszyscy zajęci byli nauką, pracą lub modlitwą, i wszystko zawsze było ożywiane przez motywy nadprzyrodzone.
Trzeba podkreślić, że ks. Berthier chciał zachować dom w takim prymitywnym stanie. Kiedy
zwracano mu uwagę, że takie warunki mogą odpychać kandydatów, odpowiadał zazwyczaj w
następujący sposób: „Ci, których odraża tak drobny szczegół, świadczą o tym, że nie posiadają
wystarczająco mocnego powołania, by stać się misjonarzami; z kolei ci, którzy naprawdę chcą
oddać się Bogu, nie zatrzymują się na sprawach zewnętrznych”.

Wielkim pragnieniem ks. Berthier było posiadanie w swej kaplicy Najświętszego Sakramentu.
Starania o uzyskaniem na to zgody przysporzyły mu najgłębszych chyba przykrości i doświadczeń w owych pierwszych latach istnienia Zgromadzenia. Biskup Van de Ven nie mógł udzielić
takiego pozwolenia, gdyż leżało to w kompetencjach Kongregacji Rozkrzewiania Wiary Świętej,
której prowincja kościelna Holandii jeszcze wówczas podlegała. Ponieważ dzieło ks. Berthier
zostało powołane do życia poza normalnymi regułami, za bezpośrednią aprobatą Ojca Świętego, było ono nieznane tejże Kongregacji. Dlatego, dopiero 28 maja 1897 r., po długich miesiącach przedzierania się przez przeciwności i po licznej korespondencji z różnymi dykasteriami
w Rzymie, Kongregacja Obrzędów udzieliła O. Założycielowi tak upragnionego pozwolenia.
W 1899 r. Zgromadzenie wkroczyło w nowy i ważny dla swej przyszłości etap.
4 października, spośród dwudziestu siedmiu uczniów szkoły apostolskiej, siedmiu rozpoczęło
nowicjat. Ks. Berthier osobiście podjął się, jako mistrz, ich zakonnego wychowania. W rok później, dnia 4 października pięciu z nich złożyło pierwszą profesję zakonną: trzech Francuzów,
Szwajcar i Niemiec. Byli to pierwsi Misjonarze Świętej Rodziny.
Ojciec Założyciel miał podstawy ku temu, aby z coraz większą ufnością patrzeć
w przyszłość swego nowego zgromadzenia i nie zaniedbywał niczego, co mogło przyczynić się
do jego rozwoju. Za poradą biskupa, zwrócił się do władz świeckich o cywilną aprobatę szkoły
apostolskiej. W marcu 1902 roku szkoła w Grave została oficjalnie uznana i zatwierdzona przez
królową Holandii jako katolicka szkoła wyższa.
Jan Berthier był już w starszym wieku i wątłego zdrowia. Ponieważ kierownictwo całego instytutu spoczywało wyłącznie w jego rękach, obawiał się, że w wypadku jego nagłej śmierci mogłoby dojść do dezorganizacji życia w młodej wspólnocie. W tym czasie jeszcze żaden członek
Zgromadzenia nie spełniał warunków, o których mówiły Konstytucje, aby zostać przełożonym.
Dlatego ks. Berthier poprosił biskupa o pozwolenie na dokonanie przez wszystkich członków
o ślubach zakonnych wyboru wikariusza, który pomoże mu za jego życia, a po jego śmierci
stanie się przełożonym instytutu, a także czterech jego asystentów. Wybory takie odbyły się 4
października 1903 roku. Tego samego dnia, jeszcze przed wyborami, zakończyły się w Grave
10–dniowe rekolekcje, po których, po raz pierwszy w historii Zgromadzenia, czterech członków
złożyło śluby wieczyste.
Do najważniejszych trosk zaprzątających umysł i serce ks. Berthier należały starania o uzyskanie
dla swoich pierwszych scholastyków prawa do święceń kapłańskich. Już od wiosny 1902 roku,
myśl o tych sprawach nie dawała mu spokoju. Chociaż kardynał Protektor i biskup Bios–le–
Duc pomagali i udzielali mu ogromnego wsparcia, nie mógł przebrnąć przez pojawiająca się

ciągle nowe przeszkody. Starał się on o uzyskanie od Stolicy Apostolskiej Dekretu Pochwalnego
dla młodego Zgromadzenia, który to automatycznie nadawał prawa do święceń kapłańskich.
Niestety, wszystko okazało się niczym błędne koło: takowego dekretu nie udzielano żadnemu
instytutowi, który nie miał w swych szeregach kapłanów.
Szczęśliwy finał długich starań i żmudnych negocjacji nastąpił 24 stycznia 1905 roku. Wtedy to
Ojciec święty Pius X udzielił Założycielowi prawa do wyświęcenia pierwszych dwudziestu
członków Zgromadzenia. Dla wspólnoty w Grave był to wielki dzień.
Dnia 20 sierpnia 1905 roku trzech pierwszych członków Zgromadzenia (Alexander Bertaud,
Alexander Mertens i Matthaeus Michalin) otrzymało w Lowanium święcenia kapłańskie. Msze
święte prymicyjne, które nazajutrz odprawili w Grave, były ogromnym przeżyciem dla całej
młodej rodziny zakonnej.
Odtąd regularnie każdego roku odbywały się nowe święcenia. Wzrastała również znacznie liczba
studentów. W październiku 1907 roku trzeba było otworzyć nowy dom w Grave. Nazwano go
„Notre Dame” na cześć Matki Bożej Saletyńskiej.
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Zgromadzenia,

a mianowicie zakładania nowych domów studiów w okolicach i krajach, gdzie można się spodziewać licznych powołań kapłańskich i misyjnych. Trzecia faza, wysyłanie misjonarzy do krajów pogańskich, na razie należała jeszcze do przyszłości.
W roku 1908, a więc w roku śmierci ojca Założyciela, Zgromadzenie liczyło
25 kapłanów, 54 kleryków,13 nowicjuszu i 70 alumnów niższego seminarium.

Ks. Marian Gabryelczyk MSF.
Życie zakonne w ujęciu Ojca Założyciela
Konferencja na dzień skupienia 19.01.2009.

Nie należy spodziewać się szczególnej oryginalności życia zakonnego w ujęciu Ojca Założyciela. Nad normami życia zakonnego czuwa zawsze Kościół i istotne elementy tego życia
muszą znaleźć się w każdej konstytucji czy regule zakonnej i to w każdym czasie.
Czas Ojca Założyciela, to czas, w którym używano zamiennie terminologii: „życie zakonne” i „życie radami ewangelicznymi” i zarezerwowane było dla wybranych, to znaczy dla
zakonników realizujących śluby zakonne ubóstwa, czystości i posłuszeństwa w sposób radykalny, czyli tak jak Chrystus. Forma życia Chrystusa staje się formą życia zakonników. Dla Ojca
Założyciela życie zakonne nie wyczerpuje się jednak w samych radach ewangelicznych, ale zasadza się również na innych elementach, jak: modlitwa, wspólnotowość i apostolstwo.
Czytając pierwsze Konstytucje Zgromadzenia, czy wypowiedzi Ojca Założyciela spisane
przez uczniów, przekonujemy się, że życie zakonne w świadomości Ks. Berthier to egzystencja
radykalna sięgająca głębi osobowości człowieka, której sens jawi się dopiero w świetle śmierci i
zmartwychwstania Chrystusa.

W „Adnotationes ”czytamy:
„Zakonnik, który złożył profesję jest zobowiązany, pod karą grzechu ciężkiego, dążyć do doskonałości. Miejcie, więc ten głód i to pragnienie, aby powiększać doskonałość w sercach z dnia
na dzien. Jeśli tak będziecie czynić, to błogosławić będziecie każdy dzień, w którym poświęciliście się Bogu przez profesję i dojdziecie do doskonałości i do wysokiej świętości, ponad to po
waszej śmierci otrzymacie niebo jako nagrodę”( 60).

„Jeśli ktoś jest niezadowolony powinien to powiedzieć przełożonemu. Nie mam zwyczaju zatrzymywać w Zgromadzeniu ludzi, którzy nie są zdecydowani oddać się Zgromadzeniu całkowicie. Jeśli mówię wam o tych rzeczach to, dlatego, że jest to moim obowiązkiem. Trzeba tylko,
aby to się nie powtórzyło więcej i żeby ci, których to dotyczy poprawili się. Chociaż zniosę wiele
rzeczy, to takiej postawy nie zniosę nigdy, gdyż będę musiał odpowiedzieć przed Bogiem za
wszystkich powołanych”(46).

„Jeśli jesteśmy z Bogiem, cóż mogą nam wtedy uczynić ludzie? Moje dzieci, gdy w tej
lub innej sprawie, będziecie zmuszeni opuścić dom, pokażcie się takimi, jakimi powinniście być,
dobrymi i świętymi zakonnikami. Ten, kto postępuje za zewnątrz tak, jak to czyni we własnej
wspólnocie, ten jest prawdziwym zakonnikiem” (95).

Życie zakonne opiera się zasadniczo na praktykowaniu rad ewangelicznych. W latach życia Założyciela podkreślano szczególnie aspekt negatywny ślubów i stąd w wypowiedziach i pierwszych konstytucjach, na które zdecydowany wpływ miał Ojciec Berthier, znajdujemy wiele
szczegółowych instrukcji, które wyznaczają linię postępowania, poniżej której schodzić nie należy.

Co na temat poszczególnych ślubów mówił i pisał Ojciec Założyciel?
Odnosimy wrażenie, że największą uwagę poświęcał Ks. Jan Berthier ślubowi ubóstwa. Nie
dziwi nas to, bo doskonałość i świętość nie idą w parze z życiem wygodnym. To ostatnie jest
raczej matką przeciętności.
Wzorem ubóstwa dla o. Założyciela był Jezus Chrystus, który „ będąc bogaty, dla was stał się
ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić”. Ubóstwo Jezusa przybiera swoją najbardziej radykalną formę w misterium Wcielenia, kiedy uniża się, aż do przyjęcia ludzkiej natury zranionej
grzechem.

„ Wiedzcie, że życie zakonne jest życiem ofiary, że aby być prawdziwym zakonnikiem, aby żyć
dla Chrystusa, trzeba umrzeć dla świata i siebie samego. Jednakże nie ma powodu, by się bać
ofiar, ponieważ Jezus wlewa w nas swoją siłę. To w ofiarach tkwi prawdziwe szczęście zakonnika.”

Przykładem życia dla Założyciela była też Święta Rodzina:
„Wiele razy mówiono mi: „Musicie zmienić dom. Nie możecie mieszkać w koszarach. Powinniście wybudować
nową kaplice… Jeszcze raz, jeśli inne zakony budują duże domy i piękne kaplice, my ich nie potępiamy, ale
uwzględniając nasze powołanie do naśladowania Świętej Rodziny nie chcemy iść za ich przykładem, ponieważ
nie jest to w duchu Świętej Rodziny.”

„Mam więc prawo oczekiwać od was, byście mi pomogli. Mieszkać razem w domu i nie nabrać ducha domu, to
nie jest godne i Bóg nie pobłogosławi takiego postępowania.”

Świat zapomina o biednych, na co zwraca o. Założyciel uwagę swoim uczniom:
„Dziś wszędzie, nawet u zakonników, jest tendencja faworyzowania ludzi bogatych i opuszczenia biednych,
jakby ci ostatni nie byli odkupieni przez Pana i nie zasługiwali na zbawienie. My, za przykładem naszego
Pana, szukamy biednych, bez odrzucenia jednakże bogatych. Duch chrześcijaństwa zanika wszędzie tam, gdzie
szuka się tylko dobrobytu i przepychu: pięknych domów, pięknych ubrań, cygar w ustach i tak dalej, zamiast
wiernie naśladować Chrystusa.”
Założyciel dzielił wraz ze swoimi uczniami ubogie życie. Był pośród nich głównym robotnikiem, jak zeznają świadkowie:

„On sam kroczył na czele, dając przykład prawdziwie heroiczny. Dowodem były stare ogołocone koszary,
całkiem prymitywne łóżka.”

„Nasz Założyciel żył zawsze z nami i pośród nas czy podczas nauki, odpoczynku, czy też w refektarzu lub
podczas innych zajęć. Spał we wspólnym dormitorium…Nie miał krzesła, a ławki, na których siedział nie
miały oparcia…My też przestrzegaliśmy wielkiego ubóstwa. Nie chciał, byśmy posiadali to, co zbyteczne. Chciał
natomiast tego co zupełnie niezbędne.”

Uczniowie podkreślają jego serdeczność i troskliwość:

„Na pewno pozostał ludzki, ale posuwał się aż do możliwych granic.”

„Miał otwarte oczy na chorych i na członków swojego Zgromadzenia. Gdy ktoś był chory, zajmował
się nim.”

„Okazywał wielką troskę chorym. Sam byłem często chory i doświadczyłem jego troski i miłości dla
chorych. Bez wątpienia nie rezygnował z tego nawet w obliczu wątpliwości, jakby chciał, żebyśmy się skarżyli z
powodu każdej słabości.”

Ojciec Założyciel miał także otwarte serce dla biednych, którzy pukali do furty. Mówił:

„Boski Zbawiciel zawsze jest zajęty tylko ubogimi. Czyńcie, jak On czyni, bo biedni są przyjaciółmi Boga.
Nie można było postępować inaczej, kiedy mówił nam o tym tak często i tak wyraźnie. Każdego dnia biedacy
pojawiali się przy drzwiach”.

„Nigdy nie odesłał nikogo bez dania mu jałmużny”.

Jak, według o. Założyciela, powinniśmy realizować ślub czystości?

Powołanie do życia w miłości realizuje się nie tylko w małżeństwie, ale także w celibacie, czyli
w stanie bezżennym. Życie w celibacie nie może być wyrazem ucieczki i lęku przed ludzką miłością ani nie oznacza wyzbycia się uczuć, pragnień i energii związanych z ludzką miłością i
seksualnością. Jest natomiast formą kochania, która wyklucza miłość erotyczną i seksualną. Celibatariusz uczy się powiązać ludzką płciowość z wyższymi uczuciami: z wrażliwością na drugiego człowieka, z delikatnością, z oddaniem, z poczuciem odpowiedzialności, z uczciwością
sumienia, z uczuciami miłości, poświęcenia i zaufania. Dławienie uczuć, spychanie ich do podświadomości, dążenie do jakiejś nie naturalnej oschłości uczuciowej odbija się także na sferze
seksualnej człowieka i zniekształca też samą więź z Bogiem.

A jak do ślubu czystości dziewiczej podchodził nasz ojciec Założyciel?

Świadkowie, którzy żyli ze Sługą Bożym mówią zgodnie, że często upominał ich i zachęcał do
czystości:

„Sługa Boży każdego dnia mówił o doskonałości dziewictwa. Pokazywał nam drogę, która powinniśmy pójść”.
„Cenił stan dziewiczości ponad wszystko”.

„Sługa Boży zawsze okazywał gorliwość dla czystości zarówno w słowach, jak i w pismach.
Jednocześnie zawsze radził w świecie, by dziewiczość przestrzegana była dla umiłowania Boga”.

Świadkowie przypominają, że o. Założyciel był surowy w stosunku do swych uczniów:

„Spacerując powinniśmy opuszczać wzrok, kiedy spotykamy kobietę, nawet gdyby to była
brudna chłopka”.

„Tego, co powiem, doświadczyłem osobiście…Zabronione było spacerowanie z samotną kobietą. Sługa Boży odradzał mi nawet przechadzki z moją starą matką”.

„ Niestosowne byłoby iść ulicą w sutannie wraz z osobą odmiennej płci, nawet gdyby to była
matka lub siostry”.

„Nigdy nie podawał ręki kobiecie. Sam widziałem, że nie podawał ręki swej matce. Nie chcąc
być nieuprzejmym, wkładał dłonie w rękawy”.

„Posuwał się daleko w kwestii skromności. To znaczy, że na przykład w zakonie był zwyczaj,
że będziemy szli ubrani do umywalni. Było jednak dopuszczone, by mieć podwinięte rękawy.
Musieliśmy mieć pozwolenie na to, by umyć nogi, pozwolenie, o które nie prosiło się nawet
wcale”.

„Jestem zdania, że w domu panował pewien duch pruderii. Na przykład, kiedy do domu przybywał obraz, na którym Madonna była przedstawiona wydekoltowana albo mały obrazek przedstawiał Dzieciątko Jezus trochę odkryte, retuszowano to pędzelkiem albo nalepiano coś na
wierzchu”.

Postawa o. Założyciela, z jednej strony nieco nas dziwi czy bawi surowością, z drugiej pokazuje,
że nie był człowiekiem pozbawionym wszelkiej serdeczności i ciepła, i to zarówno w słowach
jak i w pewnych gestach.

„Jeśli jeden drugiego obraził, prosił, by się ucałować, zapomnieć zniewagi i porządek był na
nowo ustanawiany”.
„Kiedy nowo przybyli wchodzili do klasztoru, wszyscy ich ściskali. Sługa Boży robił to jako
pierwszy. Zawsze przypominał nam słowa św. Jana Ewangelisty: „Moje dzieci, miłujcie się wzajemnie. To po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się miłować
wzajemnie”.
„Spacerując w ogrodzie, podawał ramię to jednemu to drugiemu i korzystał z tej
okazji by zapytać osoby te o samopoczucie”.
„Dość często ściskał uczniów na powitanie”.
„Był dyrektorem wszystkich uczniów, wszyscy się u niego spowiadaliśmy. Najczęściej przyjmował nas siedząc w swoim biurze. Gdy klękaliśmy, on kładł rękę na naszej głowie i pozostawał
w tej pozycji dłuższy czas, a my wyobrażaliśmy sobie, że czyta w naszych sumieniach”.
„Miał zwyczaj nas wszystkich przytulać po spowiedzi”.
„Miał dla nas prawdziwe pokłady czułości i mówił do nas z prawdziwie ojcowskim zaufaniem
i swobodą. Jego uczucie było naprawdę powszechne, wolne od wszelkich preferencji i oparte
wyłącznie na motywach nadprzyrodzonych wartości”.

Jakie znaczenie dla Sługi Bożego miał ślub posłuszeństwa?
Jeżeli życie zakonne w swej istocie jest pójściem za Chrystusem, to i nasze posłuszeństwo zakonne powinno być naśladowaniem posłuszeństwa Jezusa Chrystusa. Jezus w swoim posłuszeństwie uczynił z siebie całkowitą ofiarę miłości, miłości, która stała się darem dla Ojca i dla
bliźnich. Tego samego oczekuje Bóg od zakonników.
Tak też rozumiał posłuszeństwo o. Założyciel, który oddał się całkowicie na służbę zbawczemu
planu Boga, prawowitej władzy kościelnej oraz innym ludziom. Wola Boża objawiona w Piśmie
św. i Reguła zakonna zatwierdzona przez Stolicę Apostolską były dla Sługi Bożego najwyższym
prawem, świętym prawem, które przestrzegał wzorowo i takiej postawy domagał się od wychowanków.

Był całkowicie posłuszny Stolicy Apostolskiej:

„Wiem, że Sługa Boży nie podejmował się niczego bez stolicy Apostolskiej: wiem o tym od
samego Założyciela”.

„W duchu wiary, wszystko przybyłe ze strony Rzymu, było dla niego święte…Nigdy nie słyszałem żadnej krytyki decyzji Stolicy Apostolskiej”.

„Byłby gotów poświęcić swe Dzieło, jeśli nie podobałoby się ono Stolicy Apostolskiej lub biskupowi. Powtarzał to bardzo często”.

„Przekonania swych przełożonych czynił swoimi…i tego wszystkiego nas uczył”.

Był wierny regule zakonnej:

„ Przestrzegał jej bardzo surowo”.
„W dzień i w nocy przestrzegał reguły. Nie robił dla siebie żadnych wyjątków”.
„Przestrzegał jej bardzo surowo i tego też wymagał od innych”.
„Bardzo naciskał na przestrzeganie reguły”.
„Cały dzień spędzał pośród swych uczniów, uczestniczył we wszystkich ćwiczeniach. Sumiennie przestrzegał reguły”.

Uczył pokornego posłuszeństwa wychowanków:

„Sługa Boży wielokrotnie upominał nas ze względu na posłuszeństwo. Domagał się, byśmy
okazywali posłuszeństwo także tym, którzy dopiero, co przywdziali habit zakonny i byli jedynie
nowicjuszami”.

„Naszym wielkim zabezpieczeniem tu na dole, jest bez wątpienia posłuszeństwo, mówił im.
Nie jest ono, jak się dziś mówi, poddaństwem: nie, to prawdziwa wolność, która nas podporządkowuje samemu Bogu:, ponieważ oswobadzając nas od nas samych, od naszej własnej woli,
naszych kaprysów i wszystkiego, co ludzkie, jednoczy nas z Bogiem, któremu jesteśmy posłuszni
w osobie naszego przełożonego. A służyć Bogu, to panować”.
„Kiedy posłuszeństwo czynicie wadą, mówi do swych uczniów, nie mówcie, że jesteście
dziećmi Świętej Rodziny, bo posłuszeństwo było duchem Jezusa, Maryi i Józefa”.
„Szczęśliwy ten, który….zatraca się całkowicie dla Boga, tak, że jego wola jest cała ukryta w
Bogu. Oto prawdziwy owoc miłości, oto prawdziwe naśladowanie Świętej Rodziny”.

Omówiliśmy jeden z elementów życia zakonnego, śluby zakonne. Pozostałe elementy (modlitwa, wspólnotowość, apostolstwo) zostaną omówione w kolejnych konferencjach.

Refleksja:
Nie trzeba długiego stażu obserwacyjnego, aby zauważyć, że prądy myślowe mają charakter cykliczny. Dotyczy to również życia zakonnego, które rządzi się podobnymi prawidłami. Nie
wszyscy z nas tego doświadczyli, ale starsi pamiętają teorie, które w ostatnich dziesięcioleciach
zamykały się w znanym już dzisiaj cyklu od surowości do rewolucji…od spraw wnętrza do spraw
zewnętrznych…od nacisku na czyn do nacisku na kontemplacje…od przepisów we wszystkim
do rezygnacji z jakichkolwiek przepisów. Ostatnim krzykiem mody jest „mądra równowaga”,
przedstawiana jako kurs pośredni pomiędzy skrajnościami. Aby nie ulec jeszcze jednemu błędowi należy kontrolować się i pytać: czy ta „mądra równowaga” prowadzi mnie na wyżyny świętości, czy przeciętności? Roztropność nakazuje nam trzymać się Ewangelii i nauki Kościoła zawartej w dokumentach soborowych (Perfectae caritatis, Lumen gentium i Christus Dominus)
oraz innych dokumentach.

Ks. Władysław Biedrzycki MSF.
Formacja i formacja ustawiczna jako zadanie duchowe

I. Wprowadzenie do naszego misyjnego życia zakonnego
a) Konstytucje 1985. W nielicznych numerach Konstytucji jest ten proces prosto, ale jasno opisany z punktu prawnego. Są dwa okresy wprowadzenia: postulat i nowicjat. Okres trzeci – Seminarium jest przygotowaniem do pracy apostolskiej i powinien być pogłębieniem i dalszym
wprowadzeniem w życie zakonne. Postulat ma za cel umożliwienie obopólnego poznania odnoszącego się tak do wspólnoty zakonnej jak i kandydata oraz dać formację religijną, i ukierunkowanie kandydatowi. Nowicjat prowadzi jeden krok dalej. Najpierw nowicjusze powinni głębiej poznać ich boskie powołanie jak również naszej misyjnej wspólnoty zakonnej; poznać charyzmat naszego Założyciela i odpowiednio do niego formować ich ducha i serce. Jako pomoc
do wykonania tego zadania mają teoretyczne pouczenia i życie według Konstytucji. W realizowaniu tego zadania są prowadzeni przez mistrza nowicjatu i formowani według przykładu życia
wszystkich członków Zgromadzenia /Konst. 65/. W pouczeniach teoretycznych wśród różnych ogólnych tematów są dwa, które zasługują na naszą: szczególną uwagę podczas tego kursu
duchowości. Są to Nr 62,4: „Specjalne wprowadzenie w życie i dzieło naszego Założyciela i w
historię i pracę misyjną naszego Zgromadzenia”, oraz Nr 62,8: „Wprowadzenie w naszą duchowość i do nabożeństwa do Świętej Rodziny”. Z tych dwóch tematów wprowadzających poznajemy charyzmat Założyciela i konsekwentnie naszego Zgromadzenia jak również duchowość,
którą żyje się we wspólnocie.
b. Konstytucje 1895. Zastanówmy się krótko nad tym jak nasz Założyciel widział te okresy
wprowadzenia i czego powinni się nauczyć szczególnie kandydaci i nowicjusze. Czas wprowadzenia jest podzielony na dwa okresy: szkoły apostolskie lub postulat, jeśli kandydaci nie przeszli
przez nasze szkoły apostolskie, i nowicjat. Te okresy są opisane w Konstytucjach z 1895 roku
w Nr 24–119. Jako elementy charakterystyczne można wymienić: Dla szkół: Nr 32: „Im często
ukazywać ducha wiary i szczególnie przykłady Świętej Rodziny’. Nr 33: „Studenci będą dążyć
do prawdziwego celu apostolskiego”. Nr 37: „przez prace ręczne przygotują się do trudności
prac apostolskich,... wejdą w ducha Świętej Rodziny z Nazaretu”. Dla postulatu: Te same elementy, które są podane dla nowicjatu /por. Nr 58/. Dla nowicjatu: Nr. 65: Podwójny cel: ludzka
dojrzałość i nabycie cnót religijnych i apostolskich. Jako pomoce do tego są: Nr 66: Przykład

św. Rodziny. Nr 67: Wewnętrzna postawa Jezusa, Maryi i Józefa. To wszystko powinno dokonywać się z uwzględnieniem misyjnego powołania i przygotowania do życia apostolskiego /por.
Nr 68/. Dalsze przygotowanie do życia zakonnego jest szczegółowo opisane w nr 85–119.

II. Wykształcenie
W naszych Konstytucjach z 1985 roku jest jasno przedstawiony cel formacji. Powinna ona uczynić współbraci zdolnymi do uczestniczenia w misyjnym posłannictwie Zgromadzenia /Nr 81/.
Dlatego musi być jakościowo wysoka /82/ i zobowiązuje wszystkich do sumiennego wykorzystania /83/ możliwości wykształcenia duchowego i fachowego, które daje Zgromadzenie /82/.
Formacja ta powinna opierać się na ideale Założyciela /84/. Aby ten ideał zrozumieć będzie
pożytecznym rozważyć aspekty formacji podane w dziełach Księdza Berthier. Chciałbym zwrócić uwagę tu na następujące dzieła Księdza Berthier:
1. L`Etat religieux, son excellence, ses avantages, ses obligations, ses privileges. /1893/
2. Le Sacerdoce, son excellence, ses obligations, ses droits, ses privileges. /1894–/
3. L'Oeuvre de la Sainte Familie pour les vocations apostoliques tardives. /1902/
4. Le Culte et l'Imitation de la Sainte Familie. /1907/
5. Le Fidele et l'ame religieuse eclaires sur les verites de la foi et les devoirs de la vie chretienne
et de la vie parfaite. /1883/
Ostatnia książka miała tylko jedno wydanie. Zobacz uwagi dane przez Księdza Berthier w
"L`Etat religieux". wyd. I, str. 5: „To dzieło jest dziś wyczerpane i nie mamy zamiaru publikować
go ponownie. Ostatnio napisaliśmy: Książkę dla wszystkich, w której prawdy zbawienia i obowiązki chrześcijanina są wyłożone w sposób kompletny, ale, w której nie ma nic specjalnego dla
dusz zakonnych. Wydawało się więc nam dobrym, by zebrać oddzielnie to co napisaliśmy dla
nich w książce, którą dziś dajemy”. Książka ta zawiera wiele urywków, które nie znajdują się w
obydwu wyżej wymienionych książkach. Będzie więc pożytecznym i wartościowym zapoznanie
się z treścią tego dzieła.

III. Formacja do kapłaństwa według księdza Berthier
a. Wiedza
„Ponieważ posłannictwo kapłana jest boskie, przygotowanie duszy kapłańskiej nie powinno być
ani zbyt długie ani zbyt doskonałe. Niezwykle brzmi ta wypowiedź ks. Berthier opublikowana
w książce wydanej krótko przed założeniem Zgromadzenia (1894). Moim zdaniem ukazuje ona
jednak nie mniej postawę Założyciela wobec formacji naukowej przyszłych kapłanów. Ks. Berthier rozróżnia przygotowanie do kapłaństwa bliższe i dalsze. Dalsze otrzymuje kandydat w
rodzinie i w małym seminarium. W małym seminarium uczniowie powinni otrzymać solidne
wykształcenie religijne i zapoznać się już z nauką Ojców Kościoła i Pismem św. oraz zdobyć
wiedzę filozoficzną i retorykę. Po ukończeniu tego seminarium są oni zdolni do podjęcia przygotowania bliższego, które otrzymują w seminarium wyższym. Jest ono czymś w rodzaju nowicjatu trwającego około 4 lata. Zadaniem seminarium jest uzupełnienie braków pobożności i
wiedzy kandydatów. Jest to przygotowanie ostateczne do czekającej ich misji. Seminarium jednak nie ma przygotować kandydatów do kapłaństwa do pracy naukowej, ale wyłącznie do pracy
duszpasterskiej. Celem jego jest doprowadzenie kandydata do zupełnego zjednoczenia z Bogiem, pogłębienia bojaźni Bożej, odrazy do wszelkiego zła, pogłębienia ducha wiary, walki przeciwko wadom, itd. Jest to pierwszorzędny cel seminarium, który został wytknięty mu przez Kościół w chwili ustanowienia seminarium. Wiedzę konieczną, bowiem może kandydat do kapłaństwa zdobyć gdzie indziej, a nie tylko w seminarium. To nie oznacza jednak pomniejszenia wartości studium. Kandydaci nabytą pobożność mają łączyć z wiedzą. Nie tylko w karierze pobożności powinien postępować seminarzysta, ale także wiedzy, ponieważ jak mówi św. Tomasz de
Villeneuve:, „Jeśli pobożność jest korzystna dla tego kto ją posiada, nie może być tak samo
korzystna dla Kościoła ani dla bliźniego, gdy nie towarzyszy jej nauka”. Obydwie rzeczy: cnoty
i wiedza są ściśle ze sobą połączone. Kapłan nie może nauczyć się jednego z pominięciem drugiego. Z przedmiotów, których wiedzę mają zdobyć studenci wylicza ks. Berthier ogólnie Pismo
Św., teologię moralną i dogmatyczną, prawo kanoniczne i inne nauki święte, których naucza się
w seminarium. Mocno akcentuje studium Pisma Św., którego urywki zaleca uczyć się na pamięć
używając do tego jego zbioru Sententiae et exempla biblica. Seminarium nie jest według ks.
Berthier zamkniętym okresem studiów i doskonałym zdobyciem wiedzy potrzebnej w pracy
kapłańskiej. Jest raczej zapoczątkowaniem tego studium, które ma, trwać przęz całe życie kapłana. W seminarium nabywa się tylko cnoty nazwanej przez św. Tomasza „studiositas”, i to w
takim stopniu, by nie było ryzyka utracenia jej podczas lat pracy duszpasterskiej.

b) Doskonałość i godność kapłana
Zadaniem seminarium jest przekazanie kandydatom wiedzy. Wydaje się jednak, że w pojęciu ks.
Berthier jest to cel zupełnie drugorzędny. Pierwszym natomiast celem seminarium jest przygotowanie kandydata do życia świętego, do świętości. Tylko święty bowiem kapłan może być użyteczny dla społeczeństwa i swą pracą prowadzić człowieka do zjednoczenia z Bogiem. Pięknie
wyraża ważność kapłana w świecie porównując go do słońca. Czym słońce jest dla świata, tym
kapłan jest dla społeczności i Kościoła. Dlatego też kapłan jest jedynym środkiem, który jest
zdolny do zreformowania chorej społeczności. Kapłan jest tym, który posiada największą godność, spełnia najszlachetniejszą funkcję, sprawuje najskuteczniejsza i najwznioślejszą misję na
ziemi. To go zobowiązuje, ponieważ „noblesse oblige”. Wśród obowiązków kapłana jedne odnoszą się do duszy i wnętrza, to świętość i wiedza. Inne regulują jego postępowanie zewnętrzne.
Pierwszym obowiązkiem kapłana, który zapewnia i streszcza wypełnienie wszystkich innych jest
właśnie świętość. Za jej koniecznością przemawiają następujące argumenty:
1. Wola Boża, by kapłani byli święci
2. Wola Chrystusa, by kapłani byli święci
3. Kościół wymaga świętości od swych kapłanów
4. Godność kapłańska i funkcje święte zobowiązują go do tego.
Wreszcie gdyby te argumenty nie przemówiły wystarczająco do kapłana, wtedy winien on pomyśleć o swym powodzeniu doczesnym i wiecznym o szacunku u ludzi i o Bożym powołaniu.
Wszystko to streszcza ks. Berthier w jednym zdaniu: „A więc dla Boga, który nas powołał, dla
naszego boskiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który nas wybrał, dla Kościoła, naszej matki, dla
społeczności, której jesteśmy członkami, dla dusz, dla których pracujemy, dla naszego honoru i
naszego powodzenia na tym świecie i w przyszłym sancti estete”. Największym więc życzeniem
ks. Berthier jest by seminarium przygotowało kandydatów do życia świętego, które jest niczym
innym jak zjednoczeniem z celem życia, którym jest sam Bóg. Do tego też celu mają kapłani
prowadzić wiernych.
O tym, jak dla ks. Berthier jest ważnym przygotowanie duchowe kapłana może świadczyć chociażby fakt, że traktuje o nim na około 370 stronach swej książki, gdy natomiast całej sprawie
omówienia powołania, nauczania w seminarium i różnym stopniom kleryckim poświęca tylko
140 stron.

III. Formacja zakonna
„Zakonnik ma wielki obowiązek dążenia do doskonałości, dla której został założony jego stan
zakonny”. Jest trudno nakreślić na podstawie dzieł ks. Berthier główną linię ogólnej formacji
zakonnej, w każdym razie nie można tego uczynić w dzisiejszych określeniach formacji. W jego
dziełach są podane rady dla życia zakonnego skierowane bezpośrednio do zakonników jak i
tych, którzy formują młodych w początkowym stadium życia zakonnego. Większy jednakże,
wydaje mi się, położony jest nacisk na samo przygotowanie. Zdawałoby się, że według ks. Berthier każdy człowiek dobrej woli, który ma powołanie, wymagane przez Kościół lub przez regułę zakonną przymioty i chęć stania się doskonałym, może zostać zakonnikiem. Pewną selekcję
kandydatów jednak dopuszcza. Ocena o zdatności kandydata należy do przełożonych.
Może to stanowisko ks. Berthier wypływa z jego definicji życia zakonnego, które jest „stanem
życia chrześcijańskiego ustanowionym dla nabycia doskonałości”. Wstępujący do zakonu musi
w pierwszym rzędzie zapoznać się z tym, co mu pomaga w dojściu do tej doskonałości. Chodzi
tu szczególnie o wierność ślubom i przepisom reguły zakonnej. Dlatego już nowicjusze powinni
poświęcić cały swój czas na studium reguły i konstytucji zakonnych oraz obowiązków wypływających ze ślubów. Dla zakonników konwersów i tych, którzy mają braki w wiedzy religijnej
zaleca studium dobrze ułożonego katechizmu o obowiązkach chrześcijanina i życia zakonnego.
Nie wystarczy jednak by nowicjusze otrzymali tylko ogólnego ducha zakonnego, trzeba by nabyli ducha własnego Instytutu. Oni muszą pokochać jego cel, regułę, środki działania, dzieło,
tradycję, przełożonych i członków. Mają być wrzuceni, do wzorca Instytutu i nabrać jego formy.
Bez tego nie poczują się w rodzinie, wśród swych braci. W jaki sposób ta formacja ma dokonać
się, nie określa, szczegółowo. Wydaje się, że punkt ciężkości spoczywa tu na wierności regule
lub konstytucjom danej wspólnoty zakonnej i ślubom. Zakonnicy mają nauczyć się zachowywania reguły w szczegółach, ponieważ jest ona ważnym elementem uświęcenia własnego i powodzenia Instytutu. Jest ona dla wspólnoty zakonnej tym, czym kora jest dla drzewa. Usunięta kora
z drzewa powoduje jego uschnięcie. Wierność natomiast ślubom ukazuje głębokie zjednoczenie
z Bogiem. Dlatego formacja młodych zakonników powinna być powierzona najwierniejszym i
najlepszym osobom we wspólnocie.

IV. Formacja członków MSF
„By mieć misjonarzy, trzeba ich przygotować. Dzieła, które ich przygotowują są jak korzenie
wielkiego drzewa rozszerzania Ewangelii”. Po omówieniu ogólnej formacji kapłanów i zakonników w ujęciu ks. Berthier, zastanówmy się teraz nad tym jak widział on formację członków

własnej Wspólnoty zakonnej. W nakreśleniu głównej linii posłużę się przepisami podanymi w
Konstytucji z 1895 roku, broszurką propagandową Dzieło św. Rodziny dla spóźnionych powołań z 1902 roku i Testamentem duchowym z 1903 roku.

1. Formacja naukowa
a) w seminarium
Jako, że Zgromadzenie zostało założone dla powołań spóźnionych, czyli młodzieńców w starszym wieku, a tym samym z większą trudnością przyswajania wiedzy, dlatego w swym Testamencie duchowym ks. Berthier daje polecenie, by studium dla nich było uproszczone tak dalece
jak to jest możliwe, jednak bez zaniedbania wiedzy koniecznej do pracy misyjnej. U podstaw
tych studiów ma być wiedza pochodząca z najlepszych źródeł Tradycji. Pomimo tak łagodnej
wskazówki znajdujemy w Konstytucji z 1895 roku obszerny i szczegółowy plan formacji naukowej, który zresztą zostanie powtórzony w Zwyczajach i Dyrektorium z 1904 roku, którego
całkowita realizacja w seminarium byłaby godna pochwały. Już od kandydatów do szkół apostolskich wymaga ks. Berthier inteligencji większej niż przeciętna, a postulanci do kapłaństwa
mają odznaczać się dobrą pamięcią, która umożliwi im dobre opanowanie wiedzy.
Zakres studiów w seminarium przedstawia się następująco: największym obowiązkiem studenta
jest przygotowanie się do nauczania, do posług lub święceń przez studium przede wszystkim
wiedzy odpowiadającej jego powołaniu. Studium to obejmuje: literaturę, filozofię, teologię i Pismo Św., zgodnie z planem sporządzonym przez dyrektora studiów. Studia filozoficzne powinny być poprzedzone rokiem wstępnym, podczas którego kandydaci do kapłańska oddają się
nauce retoryki i logiki. Każdego tygodnia, w wyznaczonym z góry dniu studenci mają powtórkę
z przerobionego materiału. Składają trzy egzaminy w roku. Co niedzielę jeden ze studentów ma
bronić jakiejś tezy z zakresu filozofii lub teologii. Na zakończenie studiów robią streszczenie
tego, czego się nauczyli w ciągu lat studiów. Wydaje się, że chodzi tu o napisanie czegoś w
rodzaju pracy seminaryjnej. Na czwarty rok teologii dopuszczeni zostaną tylko ci, którzy już
otrzymali święcenia kapłańskie. Kapłan, który nie okaże się wystarczającymi wiadomościami po
ukończeniu czwartego roku teologii może być nadal zatrzymany w seminarium aż do dostatecznego zdobycia wiedzy potrzebnej do pracy apostolskiej.

b) Formacja naukowa po ukończeniu seminarium
Z ukończeniem seminarium nie kończy się definitywnie okres formacji naukowej. Ona musi
trwać przez całe życie kapłana. Dlatego też przez pierwszych 5 lat kapłaństwa neoprezbiterzy
składają co roku egzamin z wyznaczonych tez teologicznych przed Radę generalną. W każdej
wspólnocie domowej mają być dane przynajmniej dwie konferencje w tygodniu nad kwestiami
z dziedziny wiedzy kościelnej. Przełożony domowy może zarządzić nawet codziennie te konferencje. Ponadto Rada generalna sporządza na każdy rok program studiów koniecznych lub użytecznych dla każdego misjonarza. Obok tych studiów każdy kapłan jest zobowiązany do przeczytania każdego dnia jednej stronicy Pisma św. i 10 stronic teologii w ciągu tygodnia oraz poświęcić wszystek swój wolny czas studium przede wszystkim teologicznemu. Do tej zwykłej
formacji ciągłej kapłanów dochodzi jeszcze tzw. „Drugi nowicjat”, który ma być właściwie intensywnym powtórzeniem zdobytej już wiedzy i jej pogłębieniem. Przedmiotami studium w
czasie drugiego nowicjatu jest: ascetyka. Pismo św. teologia mistyczna, rubryki i ceremonie.
Konstytucje i zwyczaje oraz życie zakonne.

2. Formacja duchowa
„Uważamy, że nie ma nabożeństwa bardziej przydatnego by pomóc w formacji do życia zakonnego i apostolskiego niż nabożeństwo do św. Rodziny”. Aby opisać elementy formacji duchowej, których wymaga ks. Berthier dla swych synów duchowych, nie wystarczy przestudiować
tylko przepisy Konstytucji z 1895 roku. Dla nakreślenia dokładnego szkicu tej formacji trzeba
streścić wszystko to, co powiedział on w swych książkach o formacji kapłańskiej i zakonnej.
Wymaga też wprost od swych synów duchowych, by studiowali jego dzieła. Dziś mówi się, że
ks. Berthier był dzieckiem swego czasu. W duchu tego czasu wymagał on też formacji duchowej
MSF. Żeby nie przedłużać czasu krótko streszczę ją wychodząc z jego pojęcia życia zakonnego,
o którym już mówiliśmy wyżej. Dla ks. Berthier stan zakonny to: „Stan życia chrześcijańskiego
dla nabycia doskonałości”. W tym kierunku widzi on też całą formację. Głównym celem Zgromadzenia jako takiego jest uświęcenie członków. Do tego dojdą członkowie przez nabycie cnót
religijnych i apostolskich. Cnoty te są najlepszą drogą do zjednoczenia z Bogiem. Naturalnie
mówiąc o doskonałości osobistej członków MSF ma on zawsze przed oczyma ich pracę apostolską, czyli prowadzenie wiernych do zjednoczenia z Bogiem. Własne uświęcenie jest tylko
nieodzowną pomocą i środkiem, by innych poprowadzić na drodze doskonałości. Nie należy
zapominać o tym, że w pojęciu ks. Berthier doskonałość zakonna tkwi przede wszystkim w

wierności swemu powołaniu, tj. w wiernym zachowywaniu obowiązków wypływających ze ślubów i przestrzeganiu przepisów Konstytucji. Dlatego też traktuje obszernie o ślubach w swej
pierwszej Konstytucji. Poświęca im tylko 273 numery. Jest niemożliwością omówić szczegółowo wszystkie obowiązki. Polecam więc to osobistemu studium.
Wiemy, że ks. Berthier był wielkim czcicielem św. Rodziny. W niej widział idealny wzór do
naśladowania dla każdego człowieka niezależnie od stanu. Zaleca też swym synom duchowym,
by rozważali nad cnotami św. Rodziny i wprowadzali je w życie. W swej broszurze. L`Oeuvre
de la Sainte Familie, kilkakrotnie przytacza św. Rodzinę jako model do naśladowania. Na końcu
swego dzieła Le culte e l`imitation de la Sainte Familie zwraca się z gorącym apelem do swych
dzieci, by nie tylko oddali się w opiekę, ale, także w swym życiu naśladowali św. Rodzinę.

3. Praca
W formacji tak naukowej jak i duchowej zakonnika ważną rolę spełnia praca. Ją też podaje ks.
Berthier jako jeden z przepisów Reguły. W L`Etat religieux cały rozdział poświęca temu tematowi. Omawia go pod hasłem L`homme est ne pour le travail, comme 1'oiseai pour voler”. W
Le Fidele et l'ame religieuse powie: „Zakonnica powinna być zawsze w swej celi aktywna jak
pszczoła w swym ulu”. W L`Oeuvre de la Sainte Familie: „Przyszli misjonarze muszą wzrastać
w duchu modlitwy, miłości pracy, a przede wszystkim pracy umysłowej...” Nieco dalej zapewnia,
że „... jest udowodnione, że praca ręczna nie szpeci rąk zakonnika ani też rąk kapłana” lub
„Prace te nie są ze szkodą studium”, ponieważ są wykonywane podczas wakacji i czasu wolnego
od szkoły”.

Uwagi końcowe: Dziś, po Soborze Watykańskim II Zgromadzenia zbadały ponownie charyzmaty swych założycieli i ich zalecenia i zreorganizowały życie zakonne, przez przystosowanie
tych charyzmatów do obecnych wymogów czasu. Zrobiliśmy to również i według oceny Stolicy
Apostolskiej zrobiliśmy to dobrze. Przed nami wszystkimi stoi teraz zadanie przyjąć chętnie
Konstytucje w ich odnowionej formie i je sumiennie zachowywać. Zadaniem formatorów jest,
by przekazać ideał Założyciela młodszym Współbraciom w formie dostosowanej do naszych
czasów. I nie tylko przekazać, lecz zgodnie do tego ideału i do wskazówek Kościoła, które są
przede wszystkim zawarte w Dekrecie „Optatam totius” i w instrukcjach wydawanych przez
Konferencje Episkopatu, ich formować. Następnie ukazywać im ciągle od nowa charakterystyczne elementy charyzmatu Założyciela. Jest nim wierność Założyciela tradycji Kościoła i jego

przepisom. Nieraz obawiał się on, że nie jest dość wiernym. W swej, pracy szukał, zawsze pomocy w nauce Ojców Kościoła i przyjmował z ich dzieł to, co, odpowiadało najlepiej warunkom
czasu, w którym żył. Członkom swego misyjnego Zgromadzenia polecił studiowanie swych
dzieł, aby przez to nie tylko zdobyć konieczną wiedzę, ale takie odkryć jego ideał i pozostać
jemu wiernym. Wiemy wszyscy jak wielkim zwolennikiem powołania kapłańskiego i życia zakonnego był Ks. Berthier. Aby odkryć prawdziwy ideał i jego postawę wystarczy studiować
pilnie jego dzieła.
Ks. Adam Sobczyk MSF. Ksiądz Jan Berthier jako pisarz
Odczyt wygłoszony w czasie międzynarodowego kursu dla formatorów MSF w dniach 12–
22.06.2007. Kazimierz Biskupi 14.06.2007. W: Materiały międzynarodowego kursu dla formatorów. Kazimierz Biskupi–Ciechocinek 2006 s. 41–47.

Zbliżająca się 100 rocznica śmierci Sługi Bożego księdza Jana Berthier Założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, skłania jego uczniów i następców do ponownego zagłębienia
się w jego duchowe bogactwo. Po raz kolejny wypada spojrzeć na charyzmat i duchowość Założyciela, by odnaleźć w nich inspirację do nieustannego rozwijania charyzmatu i duchowości
Zgromadzenia. Temu procesowi w naturalny sposób towarzyszyć powinna dynamizacja posłannictwa, poprzez które realizuje się charyzmat Instytutu. Trzeba tego dokonać na wielu płaszczyznach. Jednym ze sposobów jest przeanalizowanie dorobku pisarskiego Ojca Założyciela. Ze
względu na niemożliwość dokonania analizy tak szerokiego tematu, w tym wykładzie uwaga
zostanie skupiona na świadomości literackiej księdza Berthier, teologiczno–duchowym przesłaniu, jakie zostawił swym następcom oraz ukazaniu jego znaczenia dla człowieka żyjącego na
progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa.

1. Geneza pisarstwa i świadomość literacka Jana Berthier
Początki posługi kapłańskiej Ojca Założyciela odznaczały się zmaganiem ze słabym stanem
zdrowia. Doszło nawet do tego, że przełożeni zastanawiali się, jaki rodzaj duszpasterstwa
mógłby podjąć Jan Berthier. Pełnił funkcję guwernanta, wikariusza w małej wiosce, ale jego stan
zdrowia wcale nie ulegał znaczącej poprawie. Zaproponowano mu, by zajął się duszpasterstwem
przy pomocy słowa pisanego. Sam Berthier przyznał, że doświadczenie choroby i niemożność
prowadzenia duszpasterstwa przyczyniły się do odkrycia w nim talentu bycia duszpasterzem

przez pióro342. Od tego czasu uważał pisarstwo religijne za nieodzowny element pracy duszpasterskiej. Od pierwszego dzieła „La mère selon le cœur de Dieu”, które powstało w 1866
roku, kładł duży nacisk na prowadzenie duszpasterstwa przez pisanie książek. Bardzo dobre
warunki do takiej działalności miał w domu hrabiny de Chabons Bresson, gdzie pełnił funkcje
kapelana i guwernanta343.
Spod jego pióra wyszło 35 pozycji książkowych (dane z archiwum z Châponost z 2005 roku).
Niektóre liczyły po kilkaset stron np. „Klucz do nieba”, a niektóre miały ich kilkanaście, „Metoda asystowania przy umierającym”. Jedna z nich „Książka dla wszystkich” w I wydaniu francuskim osiągnęła stutysięczny nakład i była tłumaczona na siedem języków obcych. Jego pisma,
niezależnie od formatu, miały charakter praktycznego przewodnika po wierze i przekazywały
konkretny zestaw rozważań i modlitw dla danej grupy czy stanu w Kościele.
Szukając odpowiedzi o świadomość literacką Jana Berthier należy odpowiedzieć na pytania dotyczące jego warsztatu literackiego, artyzmu wypowiedzi i świadomości odbiorcy. Świadomość
literacka wyznacza styl. Ojciec Założyciel był kaznodzieją, posługującym pielgrzymom na górze
La Salette. Głosił również rekolekcje i misje w wielu parafiach ówczesnej Francji. Zdawał sobie
sprawę z możliwości społecznego odbioru i był świadomy adresata. Słuchaczami jego kazań byli
przeważnie ludzie prości, dla których sposób przepowiadania i pisarstwa musiał być odpowiednio dostosowany. Nie stronił jednak od rekolekcji dla kapłanów i opracowań dla osób świeckich
o wyższych potrzebach intelektualnych. Ze względu na konkretnego adresata jego pisarstwo,
musiało uwzględniać element inkulturacji oraz cel, jaki sobie stawiał Kościół pod rządami Leona
XIII – troska o najbardziej upośledzonych przez niekontrolowany rozwój industrialny. Berthier
potrafił przenieść myśl ewangeliczną na życie ludzi XIX wieku. Stąd charakter jego twórczości
stał zawsze na styku teologii i kaznodziejstwa, doktryny w dokumentach Magisterium Kościoła
oraz życia duchowego i duszpasterstwa. Z tych to powodów Misjonarz z Góry La Salette nigdy
nie zamierzał pisać ogromnych, usystematyzowanych traktatów teologicznych. Raczej pokornie
wyrażał nadzieję, że jego pisarstwo być „może w przyszłości przyniesie wiele dobra”344.
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Por. E. Jost. Ksiądz Jan Berthier (dalej Positio III).Tłum. M. Burzawa. Pelplin–Poznań 2000. s. 44.

343

Por. Tamże. s. 67.

344

Tamże. s. 67.

Adresatami książek Jana Berthier były różne stany w Kościele, z którymi pracował bezpośrednio
lub spotykał na rekolekcjach345. Tematyka i treść jego książek wypływała z zapotrzebowania
ludzi, pragnących umocnić albo pogłębić swoją wiarę. Dlatego w krótkim czasie powstały pozycje zwrócone do matek chrześcijańskich346, mężczyzn, którzy pełnili rolę męża i ojca347.
Zwracał się także do młodych osób, które usiłowały określić kierunek swojego życia348. Pamiętał także o dzieciach, w których upatrywał małych apostołów Jezusa wobec ich rodziców349. Ważna dla niego była formacja kapłanów i zakonników pod kątem posługi słowem
Bożym350. Sprzeciwiał się utartym stereotypom dotyczącym Kościoła katolickiego, a datującym
się od Soboru Trydenckiego i czasu Kontrreformacji, które wskazywały na Kościół rzymski jako
Kościół sakramentów. Przez to był prekursorem poglądu, który znalazł uznanie na Soborze
Watykańskim II, że kapłan w pierwszym rzędzie jest głosicielem Słowa Bożego351. Dał temu
wyraz w dziele pt. „Le sacerdoce, son excellence, ses obligations, ses droits, ses privilèges” gdzie
skoncentrował się na istotowym określeniu, czym jest kapłaństwo i w związku z tym jak dużą
odpowiedzialność za siebie i powierzonych sobie ludzi, niesie ten, który do tak ważnego urzędu
zostaje powołany352.
Całościowe widzenie rzeczywistości człowieka skłaniało go do próby udzielenia pełnej, obejmującej wszystkie dziedziny teologiczne odpowiedzi na pytanie: kim jest człowiek i jakie jest
jego powołanie? W książce: „Brève compendium theologiae dogmaticae et moralis”, w sposób
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Zob: J. Berthier. „La Mere selon le coeur de Dieu”. La Salette. 1866.
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Zob: Tenże. „L'homme tel qu 'il doit être. Grave1896.
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Tenże. „Le jeune homme comme il faut”. Grave 1896; Tenże. „Quelle est ma vocation et que dois–je

conseiller sur le choix d’un etat?” La Salette 1878; „La Jeune Personne et la Vierge chretienne a l’ecole des saints”.
La Salette 1868.
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systematyczny omówił problematykę relacji człowieka do Boga pod kątem najważniejszych dyscyplin teologicznych: dogmatyki, moralności, prawa kanonicznego, liturgiki oraz filozofii353.
Jako Misjonarz Pięknej Pani kierował się zasadą pisania dla uniwersalnego adresata, na co wskazuje tytuł jednego z najbardziej poczytnych jego dzieł: „Książka dla wszystkich”.
Wiedzę czerpał z wielu źródeł, na których wypracował swój styl typowy dla II połowy XIX
wieku. Wiele korzystał z nauczania ojców pierwotnego Kościoła i św. Tomasza Akwinu. Idąc
za wskazaniami Leona XIII, który chciał przywrócić nauce kościelnej autorytet w świecie intelektualnym i przekonanie, że wiara nie sprzeciwia się wiedzy, uważał, że nauka katolicka może
zostać odbudowana na bazie autentycznego tomizmu, wzbogaconego o dorobek myśli współczesnej. Tomizm doskonale adaptował się do warunków nowożytnych, gdyż łączył w sobie
Objawienie z dorobkiem starożytnej filozofii. Nauka ta została przedstawiona w encyklice Leona XIII „Aeterni Patris”. Dostrzeżono w niej przeciętny poziom intelektualny kleru francuskiego i potrzebę powrotu do neoscholastycznej filozofii i teologii. Dlatego Leon XIII ogłosił
tomizm oficjalną doktryną filozoficzną Kościoła354.
Ponadto ksiądz Berthier korzystał także z nauczania wielu świętych i doktorów Kościoła. Wystarczy wymienić św. Augustyna, św. Bonawenturę, św. Franciszka Salezego, Piotr de Berulle,
św. Alfonsa Ligouri. Często cytował fragmenty Pisma Świętego, podawał przykłady, używał
metafor, nie stosował przypisów. Umiejętnie dobierał właściwy materiał teologiczny i jasno tłumaczył go zarówno ludziom uprawiającym teologię, jak i niewykształconym w tym kierunku.
Stąd znaczna część jego książek składa się z cytatów i zapożyczonych tekstów. Jak podaje ksiądz
Barnhoorn Założyciel nie dbał o swoje własne słowa, nie starał się przedstawiać swoich poglądów, lecz trzymał się nauki mistrzów życia duchowego, ubogacając je trafnymi i potrzebnymi
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komentarzami. Chciał, by przemawiali odpowiednio wybrani i najbardziej miarodajni nauczyciele355.
Analizując dorobek pisarski naszego autora można zauważyć, że jego styl kształtował się w
miarę pisania. Rozwijający się w nim charyzmat i dynamizująca go dojrzałość duchowa wpłynęły
na dojrzałość literacką. Na tej podstawie można uważać ostatnią jego książkę: „Le culte et l'imitation de la Sainte Familie” , za kwintesencję jego świętorodzinnego rysu duchowości chrześcijańskiej, spisanej na rok przed śmiercią. Zawarł w niej kompendium swej wiedzy i pobożności
względem Jezusa Maryi i Józefa. Książka ta składa się z dwóch tomów. Pierwszy z nich omawia
formy oddawania czci Świętej Rodzinie. Drugi mówi o naśladowaniu Świętej Rodziny przez
praktykowanie cnót wobec Boga, bliźnich i samego siebie. Książkę kończy Testament Starego
Misjonarza rodzin chrześcijańskich, który zawiera praktyczne porady i zachętę do małżonków,
rodziców, dzieci oraz pracodawców, by żyli według wzoru Świętej Rodziny. Natomiast do swoich duchowych synów, kieruje słowa, stanowiące jakby „duchowy” testament do zachowania i
wcielania w życie zasad charyzmatu: „Bądźcie mocno przekonani o tym, że wasza służba będzie
tym owocniejsza, im bardziej upodobnicie się do ubóstwa, czystości i posłuszeństwa Świętej
Rodziny. Tę książkę napisałem przede wszystkim dla was. Jest to napomnienie i sposób postępowania, które wam przekazuję. Niewątpliwie wkrótce śmierć przyjdzie po mnie i już nie będę
mógł wam mówić o przykładach Świętej Rodziny. Pozostanie ta książka i przypomni wam
wszystko, czego od was oczekujemy. Przykład Świętej Rodziny zapisuję wam jako skarb w testamencie, skarb ukryty w sercach Jezusa, Maryi i Józefa. Trzeba przez medytację zgłębiać życie
wewnętrzne Jezusa, Maryi, Józefa, aby odkryć wszystkie bogactwa, jakie ono zawiera. Rozważajcie, więc to, a znajdziecie w Ich doskonałości nie tylko te cnoty, o których mówiłem ogólnie,
ale również wszystkie cnoty, które uczynią z was prawdziwych zakonników, świętych kapłanów,
zdolnych formować innych, a jeżeli Bóg zechce, misjonarzy pełnych ducha apostolskiego”356.
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2. Przesłanie teologiczno–duchowe Jana Berthier jako pisarza
Dla lepszej analizy dorobku pisarskiego Jana Berthier pod kątem teologiczno–duchowego przesłania, warto podzielić pisma Ojca Założyciela na trzy okresy: przed założeniem Zgromadzenia,
od września 1895 do zredagowania testamentu duchowego, oraz od napisania testamentu do
śmierci. Dzięki zastosowanemu podziałowi można zauważyć, że w pierwszym okresie przeważały książki skierowane do różnych stanów: dziewczyn, kobiet, matek, kapłanów, dzieci, na temat wyboru powołania. Kilka traktowało o objawieniu na La Salette i powstaniu Sanktuarium.
W tym czasie powstały także książki o tematyce biblijno–teologicznej. W drugim okresie znajdowały się publikacje dla mężczyzn i młodzieńców, ułatwiające proces wychowanie religijnego
i stanowiące pomoc w kształtowaniu chłopców i mężczyzn przyjeżdżających do Grave (1896).
W książce o cudach La Salette, zaakcentowany został maryjny rys duchowości osobistej naszego
autora, a czas jej powstania odpowiadał powierzeniu Zgromadzenia Matce Saletyńskiej i nadaniu
jej imienia kaplicy w Grave (1898). Na początku XX wieku została napisana książka o dziele
Świętej Rodziny dla spóźnionych powołań (1902), zawierająca podstawy i cele rozpoczętego
przez Berthier dzieła. W trzecim okresie, Berthier często mawiał o śmierci. Zdawał sobie sprawę
z kruchości swego stanu zdrowia, był także świadkiem śmierci członków nowego Zgromadzenia, dlatego mówił, pisał i modlił się o dobrą śmierć. Stąd ostatni okres jego pisarstwa przypadający na lata 1903–1907 jeszcze silniej niż poprzednie akcentował życie wieczne. Już w 1903
zredagował testament duchowy. Rok później napisał dwie książki o znaczących tytułach:
„Sztuka bycia szczęśliwym” i „Klucz do nieba”. W 1904 założył czasopismo: „Posłaniec Świętej
Rodziny”, który stało się bardzo skutecznym narzędziem rozpowszechniania kultu Świętej Rodziny, pobudzania rodzin do modlitwy, podtrzymywania ducha religijnego między wiernymi,
formowania rodzin chrześcijańskich, a także pozyskiwania środków na utrzymanie dzieła357.
Analiza dorobku pisarskiego Założyciela pod kątem jego teologiczno–duchowych podstaw, pozwala wysnuć wniosek, że był on uważnym obserwatorem otaczającego go świata. Potrafił wobec zachodzących w Europie przemian cywilizacyjnych, odczytać aktualność nauczania Kościoła, przybliżyć go swym uczniom i czytelnikom oraz zachęcić, dzięki praktycznym radom, do
realizacji. W swych pismach odznaczał się pragmatyzmem teologicznym i powszechnością woli
zbawczej. Widział możliwość postępu duchowego niezależnie od wybranego stanu życia, głów-
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nie poprzez zaangażowanie wszystkich ludzi w odnowę moralną rodziny a przez nią społeczeństwa i świata358. Dostrzegł możliwość zrealizowania tego zadania przez przybliżenie rodzinom
wzoru Świętej Rodziny. Tej misji poświęcił się do końca i pozostawił ją swym duchowym synom
w testamencie.
Dokonując analizy całej spuścizny literackiej Ojca Berthier pod kątem życia duchowego można
zaobserwować wybrzmiewający niemal we wszystkich jego publikacjach aretologiczny wymiar
duchowości, przedstawiony jako droga człowieka do doskonałej miłości Boga. Omawiając go
korzystał z nauki św. Tomasza z Akwinu, który rozróżnił trzy etapy rozwoju życia duchowego.
Na pierwszym początkujący umacniają w sobie miłość i walczą z grzechem. Na drugim postępujący dążą do Boga, rozwijając w sobie cnoty, zaś na trzecim doskonali trwają przy Bogu dzięki
zgodności ich woli z wolą Bożą i dzięki miłości, która ożywia i przepaja ich czyny359. Warto
nadmienić, że z kolei Doktor Kościoła odwoływał się do poglądów Pseudo Dionizego, który
mówił o drodze oczyszczającej, oświecającej i jednoczącej360.
Ponadto ksiądz Jan Berthier w swych książkach bronił godności człowieka, wynikającej z faktu
stworzenia na obraz i podobieństwo Boże i powołania go do osobowej relacji z Bogiem. Podał
metody prowadzące do osiągnięcia miłości Boga polegające na unikania grzechu i wypełnianiu
przykazań, a przede wszystkim oparte na modlitwie i życiu sakramentalnym. Odznaczał się głęboką znajomością teorii i praktyki modlitwy, którą przedstawił zwłaszcza w książce: „La clé du
ciel”. Modlitwa była dla niego według słów św. Augustyna kluczem do nieba. Istotne znaczenie
w życiu duchowym przypisywał sakramentom, dzieląc je na, odnoszące się do przywrócenia
życia łaski w człowieku (chrzest i pokuta) i do jej rozwoju poprzez postęp na drodze doskonałości (pozostałe). Jego zasługą, będącą wynikiem bogatego doświadczenia duszpasterskiego,
było ukazanie powołania człowieka do świętości jako integralnego elementu jego codziennego
życia. Szczególnie w rodzinie, przedstawionej jako domowy kościół, ludzie mają możliwość
uczenia się szacunku do praw Bożych i kościelnych. Akcentował powszechne powołanie do
świętości we wszystkich stanach życia człowieka, choć za najbardziej uprzywilejowany uważał
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stan życia zakonnego. Wzywał do chrystoformizacji, czyli upodobnienia się do Syna Bożego
przez naśladowanie Go aż do całkowitego ofiarowania się Jezusowi361.
Spojrzenie na teologiczno–duchowe bogactwo nauczania Ojca Założyciela pozwala lepiej zrozumieć rozwijającą się w nim dojrzałość literacką. Bowiem w skład świadomości literackiej pisarza wchodzi nieustanny proces dojrzewania pod względem artystycznym. Ten rozwój jest
wprost proporcjonalny do rozwoju życia duchowego. Analizując ostatnie dzieła Założyciela
można dostrzec w nich pogłębiający się nurt duchowości świętorodzinnej, która znalazła swe
uwieńczenie pisarskie w wydaniu Posłańca Świętej Rodziny, a nade wszystko w jego ostatniej
książce. Przybliżenie rozwijającego się w Berthier świętorodzinnego wymiaru duchowości chrześcijańskiej pozwoli na dokładniejsze poznanie jego warsztatu pisarskiego. Ten wymiar duchowości Założyciela rozwijał się w nim stopniowo. Towarzyszył on charyzmatowi założycielskiemu naszego autora i przyczynił się do jego dynamizacji. Nazwa Zgromadzenia Misjonarzy
Świętej Rodziny wyjaśnia zarówno misyjny charakter zainspirowany orędziem Matki Bożej z La
Salette, jak i sposób wypełnienia misji w duchu Świętej Rodziny. W początkowym okresie życia
Berthier cechowała duchowość chrystocentryczna i maryjna. W trakcie zakładania Instytutu,
korzystając z przykładu św. Teresy od Jezusa, coraz częściej zwracał się o pomoc do Świętego
Józefa. W ten sposób świętorodzinny rys duchowości towarzyszył mu wraz z dojrzewaniem w
nim charyzmatu Założyciela. Kiedy powziął decyzję założenia Instytutu, wymiar świętorodzinny, zajął wyjątkowe miejsce w jego życiu duchowym362.
Według Berthier w duchowości świętorodzinnej można wyróżnić następujące dwa stopnie: kult
i naśladowanie. Uważał, że na kult do Świętej Rodziny składa się poświecenie się Jej, poprzez
całkowite oddanie pod Jej opiekę i ofiarowanie swego życia, zaś naśladowanie polega na kontemplacji, odwzorowywaniu i działaniu według wzoru Rodziny Nazaretańskiej. Założyciel
długo zastanawiał się nad tym, by dać nam Świętą Rodzinę za patronkę. W tym zamiarze najprawdopodobniej utwierdził go Leon XIII, który w liście Neminem fugit z 14.06.1892 roku,
ogłosił Świętą Rodzinę patronką i wzorem rodziny chrześcijańskiej363.

361

Por. A. Sobczyk. Droga do doskonałej miłości Boga. Dz. cyt. s. 199–200.

362

Założyciel przybliża najpierw Jezusa, Maryję i Józefa, by pomóc czytelnikom poznać Świętą Rodzinę.

Por. J. Berthier. Kult. s. 53.
363

Zob: Leon XIII. List apostolski. Neminem fugit. Dz. cyt. s. 8–10; J. Berthier. Kult. s. 57–58 i 61 i 100–101.

Ojciec Berthier widział sens kultu Świętej Rodziny w uczczeniu tajemnic życia ukrytego Jezusa,
Maryi i Józefa. Jego zdaniem najlepszym i najskuteczniejszym sposobem uczczenia Świętej Rodziny jest Jej naśladowanie. Według Założyciela realizacja powołania Misjonarza Świętej Rodziny polega na stawaniu się zakonnikiem według ducha Świętej Rodziny364, kontemplacji Jej
życia, podczas modlitwy, w pracy i nauce oraz przebywając z Nią w wieczności w domu Ojca365.
Nawiązując do nauczania Leona XIII nasz autor zachęcał do kontemplacji osób Świętej Rodziny, skopiowania Jej wzoru i ofiarowania go światu przez życie całkowicie zgodne z Jej duchem. Taka postawa przyczynia się do pełniejszej realizacji życia zakonnego, gdyż stanowi kompletny model do naśladowania, jest tajemniczą drabiną umożliwiającą wejścia do nieba366. Dlatego rodzinę trzeba zreformować przez ukazanie jej przykładu tej wspaniałej Rodziny, która
stanowi lekarstwo na wszystkie duchowe dolegliwości. To zadanie niezwykle trudne, ale bardzo
szlachetne i godne wysiłku367.

3. Znaczenie pism Jana Berthier dzisiaj
Omawiając spuściznę literacką Jana Berthier, wypada podkreślić jej znaczenie nie tylko dla propagowania nauki katolickiej w II połowie XIX i w I połowie XX wieku. Jej walor widoczny jest
także i dzisiaj w postaci bogatego źródła wiedzy na temat religijności ludzi tamtego czasu, opartego na miłości i posłuszeństwie względem Kościoła368.
Ponadto dzieła Ojca Założyciela reprezentują niezwykle istotny dla poszukującego świętości
człowieka, teologiczno–pragmatyczny charakter. Świadomie inkulturują się w określone czasy i
miejsce, aby służyć przekazowi Dobrej Nowiny o Zbawieniu. Dzisiaj również przyczyniają się
do lepszego zrozumienia historii i pozostają inspiracją dla tych, którzy są dziedzicami charyzmatu oraz dla tych, którzy pragną postępować na drodze do doskonałości według wzoru Świę-
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tej Rodziny. Szczególnie dzisiaj, kiedy na wszelkie sposoby usiłuje się pomóc upadającej instytucji rodziny, centralna idea Apostoła spóźnionych powołań, aby ukazać Świętą Rodzinę jako
wzór dla borykających się z wieloma problemami rodzin, wydaje się być prorocza i wielce zobowiązująca dla jego duchowych spadkobierców. Nawiązuje do tego również najnowsze nauczanie papieskie sługi Bożego Jana Pawła II i Benedykta XVI. Przedstawiają oni Świętą Rodzinę
jako model odnowy rodziny a przez rodzinę i społeczeństwa.
W liście apostolskim Tertio millennio adveniente, sługa Boży Jan Paweł II wezwał rodziny, by
na nowo odkryły swą tożsamość w konfrontacji ze Świętą Rodziną.369. Ponadto zachęcił do
obrony praw i wartości rodziny opartej na małżeństwie, które będąc rzeczywistością ludzką i
Boską, należy chronić i umacniać jako podstawowe dobro społeczeństwa. Nawiązał do nauki
Soboru Watykańskiego II, by popierać dobro małżeństwa i rodziny, zarówno świadectwem własnego życia, jak i zgodnym współdziałaniem z ludźmi dobrej woli. W tym celu należy z radością
i odwagą głosić Ewangelię rodziny, prosząc o pomoc Jezusa, Maryję i Józefa370. słodki cukiereczek
Następca Jana Pawła II, papież Benedykt XVI, uważa, że kontemplacja życia Świętej Rodziny
powinna prowadzić do odwzorowania jej cnót i przekazania ich światu. Podobnie, jak jego poprzednik postrzega rodzinę jako Kościół domowy i sanktuarium życia. Podkreśla konieczność
apostolstwa na rzecz ewangelii rodziny i życia. Nawiązuje do sługi Bożego papieża Jana Pawła
II, który widział odnowę ludzkości przez rodzinę. Zachęca by współczesne rodziny budowały
swoje ogniska domowe, wzorując się na Świętej Rodzinie371. Według Benedykta XVI duchowe
bogactwo życia Świętej Rodziny stanowi doskonałą podstawę odnowy moralnej i duchowej
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współczesnych rodzin i społeczeństw. Święta Rodzina, która miała udział w odkupieniu człowieka, stanowi doskonałą pomoc w odnowie porządku rodzinnego i społecznego współczesnych ludzi372.
Podsumowując dorobek literacki Księdza Jana Berthier z perspektywy historycznej, należy nadmienić, że w jego czasach, nie było rozwiniętej teologii Świętej Rodziny. Do XVII wieku Rodzina Nazararetańska nie była przedmiotem komentarzy, czy opracowań, które zaowocowałyby
szczególną pobożnością. Znawcy problematyki wspominają o nielicznych wcześniejszych tekstach na ten temat np. nieznanego autora „Meditationes vitae Christi” oraz, dzieło cystersa Ludofphe`a pt. „Vita Jesu Christi”. Jan Gerson podczas soboru w Konstancji, użył terminu trójca
ziemska lub mała trójca: „Trójca godna podziwu i czci, Jezus, Józef i Maryja373. Dzisiaj w dobie
prac nad odnową moralno–duchową współczesnej rodziny coraz więcej miejsca poświęca się
wzorowi Świętej Rodziny. I chociaż „Le culte et l'imitation de la Sainte Famille” ma prawie sto
lat, to nadal stanowi znaczące źródło, mówiące o Wspólnocie Osób z Nazaretu374.
Wypada, zatem docenić wkład księdza Jana Berthier dla rozwoju świętorodzinnego rysu duchowości chrześcijańskiej. W swojej twórczości pisarskiej pragnął przynieść światu ratunek, tzn.
zewangelizować go, dając mu wzór Świętej Rodziny do naśladowania. Założył wspólnotę zakonną, współtworzył bractwa Świętej Rodziny. Szerzył Jej kult w kaznodziejstwie i pracy wychowawczej375. Jego celem było uświęcenie wszystkich ludzi według słów Matki Bożej z La
Salette: „Idźcie ogłoście to całemu mojemu ludowi”. Orędzie to głosił przez posługę na górze
objawienia, głoszenie misji i rekolekcji, książki i wypowiedzi spisane przez jego uczniów oraz
przez założenie Zgromadzenia. Ostatni okres pisarstwa poświęcił dobremu przygotowaniu do
śmierci i ofiarowaniu Zgromadzeniu i światu przykładu Świętej Rodziny jako sposobu odnowy
ludzkości na drodze do zbawienia. Ta idea stanowi dzisiaj szczególne zadanie dla członków
Zgromadzenia, którzy pragną uroczyście obchodzić setną rocznicę śmierci swego Ojca Założyciela i duchowego przewodnika księdza Jana Berthier.
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Ks. Władysław Biedrzycki MSF. Powołania spóźnione

Sobór Watykański II odważnie zapoczątkował okres odnowy i otwarcia; jednak około 70 lat
wcześniej żył we Francji i w Holandii ksiądz Jan Berthier, Misjonarz La Salette, który założeniem
Zgromadzenia Misjonarzy św. Rodziny dla powołań spóźnionych zapoczątkował również odważnie działalność odnowy i otwarcia. Rzeczywiście już idea Świętej Rodziny, ze swymi cnotami
ludzkimi i boskimi, stanowi dla społeczności ludzkiej, i dla Kościoła Bożego bodziec dla ciągłej
i radykalnej odnowy duchowej. Dzieło dla powołań spóźnionych 100 lat temu założone przez
ks. Berthier przedstawia odważną inicjatywę otwarcia, właśnie, dlatego, że założone w okresie
czasu, w którym w większości były doceniane powołania począwszy od wczesnej młodości. Ks.
Berthier wiedział jednak, że powołania spóźnione nie stanowią drogi zwykłej do Kapłaństwa,
ale przedstawiają przypadki szczególne, tym bardziej wymagające by zwrócono na nie szczególną uwagę. Ks. Berthier wiedział również, że Bóg może powołać i że skutecznie powołuje
osoby do służby duchowej ludzi i do szczególnego naśladownictwa Chrystusa również w wieku
dojrzałym (Mt 20,6–7).
Dostrzegł on, że w grupie tych, którzy osiągnęli już wiek dojrzały spotyka się rzeczywiście wiele
powołań; jednak równocześnie dokonuje innego stwierdzenia: powołanie w dojrzałym wieku
życia często natyka się na nie rzadkie i nie małe trudności raczej w niektórych przypadkach nie
bierze się je nawet pod uwagę, właśnie, dlatego, że brakuje tych, którzy oddadzą się temu problemowi w sposób całkowity. On więc by ułatwić i uczynić możliwą drogę do kapłaństwa i do
życia zakonnego tym, którzy nie mogli przebiec drogą zwyczajną, otwiera bramy dla nowego
typu szkoły. Szkołę dla powołań w wieku dojrzałym. A motywacja, którą przytacza dla usprawiedliwienia dzieła, które zamierza założyć jest przejrzysta i chrześcijańska:, „Jeśli nie przyłożę
ręki do dzieła dla powołań spóźnionych, wiele powołań nie osiągnie nigdy kapłaństwa, i w ten
sposób naraża się na ryzyko, że wiele dusz się potępi, tak w Ameryce jak i w Europie”.
Tak więc wierzy, ufa, zaczyna! Zwraca mocną uwagę i dodaje bodźca powołaniom, które Duch
Święty wzbudza w osobach już w dojrzałym wieku, bądź czy oni jeszcze studiują, bądź znajdują
się już w miejscu pracy. Dostrzega on w powołaniach dojrzałych to, co później Papież Paweł
VI określi jako „nowa nadzieja dla Kościoła” (Orędzie na Dzień Światowy Modlitwy o Powołania, 1968). I oto na tej drodze dojrzewają powołania! Odważne otwarcie ks. Berthier zostaje
nagrodzone i różni młodzieńcy w dojrzałym wieku proszą o przyjęcie do jego instytutu.
Ubóstwo

Ks Berthier otworzył bramy dla powołań dojrzałych, ale wśród tych da pierwszeństwo tym,
którzy z racji ekonomicznych nie mogły dotrzeć do celu; w ten sposób otwiera bramy ubóstwu.
Jak św. Franciszek z Asyżu, również on zrozumiał ważność i drogocenność „pani ubóstwa”;
myśli o ubóstwie Chrystusa w grocie Betlejemskiej. I myśląc o ubóstwie Chrystusa, zakocha się
w nim, wprowadza je w praktykę podczas swego życia, zaleca go swoim następcom, daje je jako
ideał dla Zgromadzenia, które decyduje się założyć. Ks. Berthier, urodzony ubogim, nie narzeka
nigdy, nie potrzebuje wiele rzeczy, nie ma nawet pokoju do swego użytku; jednakże wykorzystuje dobrze rzeczy, które ma do swej dyspozycji, i zanim poprosi o jałmużnę stara się zarobić
na chleb pracą własnych rąk, właśnie jak św. Paweł. Ale jego ubóstwo nie jest nędzą, chodzi
natomiast o prawdziwą prostotę; rzeczy nawet, jeśli stare, są zawsze w porządku i wystarczające,
domy są czyste i gościnne. A całkowicie oderwany od rzeczy ziemskich, ciągle dziękuje Bogu za
wszystko, to jest prawdziwe ubóstwo. I to ubóstwo, gotowe do obowiązków i odpowiedzialności wobec sprawy publicznej, czyni gotowym do pracy dla królestwa Bożego.
W ubóstwie przeżywanym przez ks. Berthier nie spotyka się pogoni za dobrobytem, wygodnictwem lub korzyścią; nawet nie spotyka się próby uczynienia pracy mniej uciążliwą i mniej zobowiązującą, raczej przyjmuje i daje miejsce ubóstwu, poślubia je i chce by było zawsze obecne w
duchu; chce jednak by było obecne w domu, tak obecne, że niektórzy z jego następców uważali,
że powinien narzekać na zbytnią obecność ubóstwa. Oczywiście, otwarcie wobec ubóstwa nie
jest rzeczą nową, Ks. Berthier jednak pogłębił jej znaczenie. Jego otwarcie na ubóstwo ukazuje
się przede wszystkim, poza jego życiem prowadzonym z przykładną prostotą, w umiłowaniu
powołań spóźnionych i pozbawionych wystarczających środków ekonomicznych. Dostrzegł, że
wiele powołań z braku środków materialnych nie mogło dojrzeć, a więc oświecony przez Boga
otwiera bramy i pomaga im w osiągnięciu Kapłaństwa, które może w przeciwnym razie nie
mogłyby osiągnąć celu. Oto cuda, których dokonuje ubóstwo: uwolnią osobę od siebie samej i
czyni ją zdolną, by zdobyć innych; uwalnia od rzeczy i pozwala znaleźć osoby; uwalnia od materii
i pozwala spotkać ducha; uwalnia z niewoli „mamony” i pozwala odnaleźć Boga pokoju

Ewangelizacja
Otwarcie obszerniejsze przewidziane i chciane przez Ks. Berthier jednak było, by wskazać swym
następcom drogę Kościoła powszechnego. A przez Kościół powszechny rozumie się Kościół,
który już otrzymał orędzie Chrystusa, i tą część ludzi, do których nie dotarło jeszcze przepowiadanie nowości chrześcijańskiej. I to zasadniczo tej drugiej grupie osób ks. Berthier chciał na

pierwszym miejscu otworzyć drogi swej działalności, zasoby swego apostolstwa i te założonego
przez siebie zgromadzenia.
Misje! Tak! Misje leżały mu na sercu. Ewangelizacja tych ludzi nie dawała mu spokoju. Przed
nim stał ogromny tłum dwóch trzecich ludzkości, który nie słyszał jeszcze o Chrystusie i o Jego
orędziu. W jego sercu brzmiały ciągle słowa nakazujące Chrystusa: „Idźcie na cały świat i głoście
Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15). To polecenie Chrystusa piekło jego serce, dlatego był mężem ognia i chciał, żeby jego następcy byli mężami pełnymi zapału dla misji. W ten
sposób ks. Berthier, po zgromadzeniu nielicznych zwolenników, nie trzyma ich zamkniętych w
klasztorze lub Europie, ale otworzył im bramy całego świata. Widzimy, więc pierwszych misjonarzy wyjeżdżających do Brazylii, Afryki a nawet do Azji. Pragnienie zdobycia wszystkich dla
Chrystusa czyni ks. Berthier zakochanym w Kościele powszechnym i roznamiętnionym w zbawieniu braci oddalonych.
Ale jego otwarcie wobec misji nie było jednostronne i skierowane tylko do braci dalekich geograficznie; on mąż otwarcia, otwiera bramy dla ewangelizacji całego świata, tj. człowieka, który
utracił sens Boga, który zerwał swój stosunek z orędziem ewangelicznym. Jest więc jasnym, że
tego rodzaju aktywność ewangelizacyjna nie obejmuje tylko braci dalekich, ale też tych bliskich.
W ten sposób widzimy ks. Berthier wskazującego swym następcom również wielorakie dzieła
ewangelizacji w Kościele lokalnym; i to jest nowością otwarcia ukazanego przez ks. Berthier.
Otóż, by być prawdziwym misjonarzem tak w kraju jak i na terenach misyjnych, trzeba być
gotowym by opuścić, jeśli tego wymaga wola Boża, rzeczy i sytuacje, które stały się poufne i
które dostarczają osobistych zadowoleń, chociażby było to pobożne przywiązanie do sanktuarium, jak to było w przypadku z sanktuarium maryjnym w La Salette, od którego ks. Berthier
oderwał się zdecydowanie, chociaż był z nim uczuciowo związany, od czasu gdy został związany
ze zgromadzeniem przez siebie założonym. W ten sposób ks. Berthier był mężem całkowicie
misyjnym i chciał, by jego następcy byli też mężami całkowicie misyjnymi, ponieważ tylko ten,
kto zabiega o zbawienie duchowe braci, buduje królestwo Boże w ten sposób i daje wkład do
zbawienia całej ludzkości, poza tym własnym.
Święta Rodzina
W swym liście do chrześcijan Magnezji św. Ignacy męczennik napisał: „Nie starajcie się, aby
uchodziło za dobre to, co czynicie osobno, ale wszystko czyńcie we wspólnocie” (Brewiarz III,
432). Dlatego ks. Berthier był zatroskany, by otworzyć człowieka wobec wspólnoty ludzkiej i
wspólnoty Bożej. I aby otworzyć osobę wobec wspólnoty z ludźmi i z Bogiem, wybrał dla siebie
i swych następców ideał św. Rodziny z Nazaretu: Jezusa, Maryi i Józefa. Ks. Berthier zdziałał w

ten sposób swoje najwspanialsze otwarcie. Święta Rodzina bowiem typ jakiejkolwiek wspólnoty,
ze swymi radościami i napięciami, ze swymi trudnościami, ale także z przeogromnymi korzyściami, które z nich pochodzą. Św. Rodzina jest wzorem doskonałym wszystkich cnót i wszystkich aspiracji współżycia ludzkiego i boskiego. W Św. Rodzinie mamy zjednoczenie osób, chociaż w ogromnej różności tych osób; widzimy ludzkie w cudowny sposób zjednoczone z boskim; znajdujemy, że w różności zadań wszystko jest skierowane do jedynego celu: wykonywać
zawsze i wszędzie wolę Bożą. Św. Józef wykonuje natychmiast wolę Bożą wykonując to, co mu
powiedział anioł; Maryja zawała uroczyście: „Oto ja Służebnica Pańska” (Łk 1,38), a Jezus będzie powtarzał: „Pokarmem moim jest czynić wolę Tego, który mnie posłał – abym wypełnił
Jego dzieło” (J 4,34). Właśnie, ponieważ tak pojęte wypełnienie woli Bożej, Rodzina z Nazaretu
jest nazwana Świętą i przedstawia model wszystkich rodzin chrześcijańskich i stanowi największy wzór jakiegokolwiek współżycia ludzkiego.
I tak ks. Berthier wiedział doskonale, że współżycie ludzkie, szczególnie powołani w pewnym
wieku życia, nie będzie takie proste; ponadto był przekonany, że prowadzić życie inspirowane
radami ewangelicznymi prostoty i zaangażowania misyjnego domagałoby się nie małego entuzjazmu i energii; dlatego zaleca swym następcom, by udali się do szkoły Świętej Rodziny z Nazaretu. W Św. Rodzinie znajdują się rozwiązania wszystkich trudności, znajduje się siła by prowadzić życie w miłości braterskiej i znajduje się entuzjazm, by oddać się wypełnianiu woli Bożej,
Jeśli ktokolwiek oczekuje cośkolwiek wielkiego od życia, niech idzie szukać tego, u Św. Rodziny
z Nazaretu: tam znajdzie to, czego szuka, ponieważ tam jest wszystko!

Wierność Kościołowi
Chcąc opisać osobę Ks. Berthier musimy podkreślić na początku, że charakterystyką jego osobowości było bez wątpienia jego przywiązanie i jego wierność do Kościoła. Czytając jego biografię zostaje się zdziwionym jak często i z jakim szacunkiem udawał się osobiście lub pisał
własnoręcznie do swych przełożonych: do Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Misjonarzy z La Salette, do którego należał, do biskupa diecezjalnego i do Kardynała protektora. Informował swych przełożonych również o małych rzeczach. Wiedział, że otrzymując pozwolenie
konieczne, mógł żyć ze sumieniem spokojnym; ponadto był przekonany, że idąc tą drogą mógł
iść z błogosławieństwem nieba. Ale to, co bardziej leżało mu na sercu to zatwierdzenie Zgromadzenia z odpowiednimi konstytucjami przez Stolicę Apostolską. Ta myśl nie dawała mu spokoju: czas oczekiwania wydawał mu się długi, pragnął ujrzeć szybko zatwierdzone przez Kościół
swoje dzieło i jego regułę. Gdy tymczasem Zgromadzenie zostało zatwierdzone przez Ojca św.

jeszcze za życia ks. Berthier, to Konstytucje zostały zatwierdzone formalnie kilka lat po jego
śmierci. W świadomości ks. Berthier było wyraźnie obecne słynne zdanie Chrystusa skierowane
do św. Piotra: „cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi
będzie rozwiązane w niebie” (Mt 16, 19). I on dostrzegał w tym zdaniu, jak w jakiejkolwiek
władzy, drogocenną i nieodzowną służbę; a służbę rozumiał w jej pierwotnym znaczeniu: tj.
jako zrzeczenie się z osiągnięć osobistych zamiarów, by przystąpić do mycia stóp braci, ażeby ci
biegli z większą pewnością i zręcznością ku mecie życia wiecznego.
Wielka więc była miłość ks. Berthier wobec Kościoła; zrozumiał jego tajemnicę, wielkość i ważność i z tej miłości wytryskiwały spontanicznie: szacunek, wierność i modlitwa za Kościół
święty. Cierpiał razem z Kościołem, był jednak dumny, że przynależał do niego. Kościół, do
którego odnosił się ks. Berthier nie był Kościołem abstrakcyjnym, idealnym lub ogólnym a tym
mniej Kościołem uformowanym według własnego kaprysu, ale był jedynym Kościołem Chrystusa, tym zbudowanym na fundamencie Apostołów ze szczególnym odniesieniem do apostoła
Piotra i jego następców. W tym punkcie ks. Berthier dzielił zdanie św. Ambrożego, dla którego
„gdzie jest Piotr, tam jest kościół” (Ps 40.30. PL 14, 1082) .

Dobroć ks. Berthier
Istnieje przysłowie, które mówi: „Ze sobą samym trzeba być surowym, z innymi natomiast należy być wyrozumiałym”. Ks. Berthier znał tą zasadę mądrości ludowej i w swym życiu chciał
stosować ją w praktyce. Chciał być dobrym i wyrozumiałym wobec innych. Dobroć i zrozumienie, które ks. Berthier okazywał wobec innych osiągają niemożliwość i zbliżają się do kwiatów
św. Franciszka. Jeśli jakiś student w swych pierwszych dniach szkoły apostolskiej natykał się na
trudności z otoczeniem i przezwyciężeniem tęsknoty, dawał mu za towarzysza innego studenta
i zalecał odbywać dłuższe przechadzki niż zwykle. Dla tych, którzy mieli trudności ze żołądkiem
troszczył się i przepisywał pożywienie specjalne. Przede wszystkim ks. Berthier nie narzekał na
nic ani na nikogo. Nie narzekał na cierpienia życia, ani na krzyż chrześcijański; jako, że był
dobrym, uważał Boga za dobrego, który dopuszczał takie rzeczy, raczej uważał cierpienia za dar
Ojca i za znak umiłowania, poza tym, że była to okazja do własnego uświęcenia i źródło łask
dla dobra dusz. Ks. Berthier nie narzekał nigdy na braki innych:, chociaż mógł narzekać na
innych i na ciężar, jaki pewne indywidua stanowiły dla wspólnoty, mógłby również on krytykować na prawo i lewo lub poza plecami, ale nie pozwolił się porwać tej zarazie. Mruczenie było
dla niego jak czerw, który po dłuższym czasie czyni pustą i przyczynia się do upadku każdej
wspólnoty. Serce ks. Berthier było tak wielkie i wspaniałomyślne, że umiał wytłumaczyć błędy

innych. On wiedział, że tak długo jak się jest na ziemi nikt nie mógł nazywać się świętym i że
każdy posiada swoje własne wady, tak że jeśli nie cierpimy z powodu wad innych inni cierpią z
powodu naszych wad. Dla niego miał rację św. Paweł gdy mówił: "Bądźcie dla siebie nawzajem
dobrzy i miłosierni" (Ef 4, 32). Ponadto, w swej dobroci ks. Berthier nie oczekiwał zbyt wiele
od innych. Wiedział dobrze, że człowiek nie jest aniołem, ale ze do dojścia do pewnego stopnia
doskonałości potrzebuje czasu, często wiele czasu. Wiedzieć te rzeczy jest mądrością, zastosowanie ich w praktyce jest dobrocią.

Życie ofiary
Jeśli z innymi ks. Berthier był dobrym i wyrozumiałym, to dla siebie był surowym i obce mu
było pozwolenie sobie na pobłażliwość. Prowadził życie ofiary i pokuty w prawdziwym tego
słowa znaczeniu. Na wzór swego Patrona Jana, zwiastuna Chrystusa, żył ubogo i kontrolował
swoje zmysły: od życia do powonienia. Nie rozleniwiał ani ciała ani swoich uczuć, raczej trzymał
je ciągle pod kontrolą. Spał we wspólnej sypialni; zimą rozgrzewał sobie nogi w zwykłym koszu
słomianym. Przed nabyciem czegokolwiek nowego wykorzystywał dobrze stare. Przede wszystkim był wstrzemięźliwym w jedzeniu i piciu: wiedział, że je się by żyć, a nie żyje się by jeść,
dlatego nawet kilka godzin przed śmiercią zawołał: „Jeść teraz znaczyłoby zadowolić podniebienie”. Posiłki chciał obfite i pożywne, ale nigdy wyborne i wyszukane: wyborność i wyszukanie
są szkodliwe dla ciała i duszy, poza tym, że stanowią niesprawiedliwość społeczną, ponieważ
kradnie się to, co należy do biednych. Wiedział też, żeby zbudować cokolwiek wielkiego należy
rozpocząć od podstaw, dlatego by dać początek swemu dziełu powołań spóźnionych nie buduje
gmachu nowego i wielkiego, ale posługuje się starymi koszarami wojskowymi.
Jego umiłowanie życia kierowanego wymogami pokuty chrześcijańskiej pchało go do tego, by
być wymagającym od siebie: wstawał zawsze wcześnie rano, a przebudzony nie ociągał się w
łóżku, ale podnosił się natychmiast rozpoczynając dzień modlitwą i pracą. Ks. Berthier znał
dobrze mowy ewangeliczne o samozaparciu:, „Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze
samego siebie, niech weźmie krzyż i naśladuje mnie” (Mt 16,24). „Kto nie niesie swego krzyża,
a nie idzie za mną, nie może być moim uczniem” (Łk14.27). Te wypowiedzi Chrystusa stały się
dla ks. Berthier regułą życia i stosował je w praktyce, nie tylko czynami zewnętrznymi, ale starał
się przede wszystkim i zawsze intensywniej przyswajać w swej duszy samowyrzeczenie chrześcijańskie; on był ciągle uważnym na tę przemianę wewnętrzną i radykalną umysłu i serca, która
odpowiada nawróceniu chrześcijańskiemu, ogłoszonemu przez samego Chrystusa na początku
jego przepowiadania: "Nawróćcie się i wierzcie Ewangelii" (Mk 1,15). Właśnie, ponieważ dążył

ciągle do nawrócenia i właśnie, ponieważ wierzył w Ewangelię widzimy, że ks. Berthier w swym
życiu nie zważał wcale na pogoń za przyjemnościami, ale był raczej zaangażowany w naśladowanie cierpień Chrystusa.

Działalność ks. Berthier
Jeśli chcemy nakreślić kompletną figurę ks. Berthier nie powinniśmy zaniedbać wzmianki o jego
pracowitości. Rzeczywiście możemy stwierdzić, że ks. Berthier był człowiekiem pracowitym,
nawet dynamicznym. Wiedział dobrze, że czas jest drogocenny, że życie jest krótkie i że Bóg
dał wszystkim talenty, nie aby były pogrzebane, ale handlowane aż do podwojenia. W ten sposób zawsze był skłonny do czynienia dobrych uczynków i nie tracił nigdy chwili czasu, tak, że
można by myśleć, że również on, podobnie jak św. Teresa z Avila, złożył ślub, że nie straci
nigdy nawet chwili czasu podczas swego życia. Ponadto wiedział, że lenistwo jest ojcem wad,
dlatego nigdy nie widziano go nierobiącego nic, ale zawsze był zajęty dziełami apostolskimi:
kaznodziejstwem, spowiedziami, pracą, studium i modlitwą. Dla niego też praca nie była poszukiwaniem przyjemności ani nawet nie próbował uczynić pracę mniej angażującą i uciążliwą;
przez pracę rozumiał użyteczną wartość dla innych w odniesieniu do woli Bożej: chodziło, bowiem często o rzecz upokarzającą i ciągłą.
By zrozumieć działalność ks. Berthier wystarczy pomyśleć, że on nie zadawalał się pracowitością, którą spotkał w Zgromadzeniu, do którego należał, ale chce założyć nowe zgromadzenie,
łącząc w ten sposób pracę z pracą, pracowitość z pracowitością: to tak, jest prawdziwym dynamizmem. I pomyśleć, że poza troskami o nowe zgromadzenie ks. Berthier znalazł czas, by pisać
książki: książki dla ludzi prostych, ale napisał wiele i także o treści teologicznej, uznane przez
wszystkich. Tu powstaje pytanie: w jaki sposób człowiek, poza działalnością apostolską znalazł
jeszcze czas dla napisania tak wielu książek? Co robił, by przy tylu troskach znaleźć wewnętrzny
spokój dla głębokiej medytacji i spisać myśli pełne wartości duchowej? Rzeczywiście zawsze jest
tak: jeśli pragniesz przyjemności od kogoś, idź do tego, kto jest już bardzo zajęty, a on znajdzie
jeszcze czas, by ci pomóc; leniwiec natomiast powie ci: nie.
Ale dlaczego ks. Berthier pracował tak dużo? Na pewno nie po to, by się pokazać, ani nawet
żeby pouczyć innych. Pracował intensywnie, po pierwsze by dać dobry przykład, a następnie,
by nie kradnąc nic od nikogo. Nie chce kraść Bogu czasu otrzymanego, nie chce kraść Bogu
otrzymanych talentów; nie chce kraść nawet od braci dobra, które mógłby uczynić dla społeczność i ludzkiej. On czuł się odpowiedzialnym wobec Boga i wobec braci za czas i za talenty
otrzymane. W pracowitości ks. Berthier dostrzegamy, więc również motyw sprawiedliwości. A

jeśli chodzi o sprawiedliwość ks. Berthier może być wzięty nie tylko jako nauczyciel, ale bardziej
jako wzór.

Życie modlitwy
Nie można pisać o ks. Berthierze bez podkreślenia w sposób szczególny jego życia modlitwy.
Modlitwa zajmowała w jego życiu miejsce pierwszego stopnia, tak, co do ilości czasu przeznaczonego na nią, jak i co do intensywności energii zużytej na nią. W modlitwie osoba ks. Berthier
była naprawdę skoncentrowana w najwyższym stopniu, i nie mogło być inaczej: rzeczywiście on
wiedział, że przez modlitwę wchodzi się w stosunki i zjednoczenie z Bogiem żywym i aby być
ciągle w zjednoczeniu i w rozmownie z Bogiem starał się modlić zawsze, również nocą. W życiu
chrześcijanina, kapłana i misjonarza, duszy poświęconej Bogu nie istnieją chwile piękniejsze i
bogatsze od tych spędzonych na modlitwie. Ks. Berthier nie był jednym z tych, którzy mówią:
„Praca jest modlitwą” i dlatego są zawsze skłonni tylko do pracy bez zarezerwowania czasu na
modlitwę; bez najmniejszego zaniedbania wysokiej wartości pracy wykonywanej w dobrych intencjach i zgodnie z wolą Bożą, wiedział, że dla zbawienia wiecznego jest absolutnie koniecznym
zastrzec sobie wyraźny czas na bezpośrednią rozmowę z Bogiem na modlitwie. Jeśli praca jest
bardzo ważna, modlitwa jest jeszcze ważniejsza, i właśnie dla modlitwy rezerwował swe najlepsze energie. Przed swymi oczyma miał figurę Chrystusa, który podczas swego życia modlił się
wiele i na różne sposoby: wcześnie rano i w nocy; na wzgórzu i w świątyni, sam i z apostołami,
w radości i w boleści. Tak samo czyni również ks. Berthier: modlił się zawsze i pragnął żeby
również jego następcy wznosili przynajmniej, co godzinę, jeśli nie częściej, ich myśli do Boga w
modlitwie. Wśród form modlitwy przedkładanej przez ks. Berthier była modlitwa wspólna ze
wspólnotą. Kiedy wspólnota zbierała się na modlitwę on, świadom słów Chrystusa, który mówi:
„Gdzie dwaj albo trzej są w imię moje, tam Ja jestem pośród nich” (Mt 18,20), był zawsze
obecny. Ale przede wszystkim doceniał modlitwę liturgiczną tj. tą, którą odmawia się w imieniu
Kościoła: temu rodzajowi modlitwy przypisywał największą wartość, tak, że wśród ostatnich
jego słów, krótko przed śmiercią słyszymy te słowa: „Pozwólcie! Chcę odprawić jeszcze moją
Mszę”. Modlitwa ks. Berthier, zawsze na wzór Chrystusa, nie zacieśniała się tylko do samej
prośby, ale uznawała na pierwszym miejscu błaganie o miłosierdzie Boże, znał modlitwę dziękczynną i tę uwielbiającą Boga. Odnośnie modlitwy – prośby, modlitwa ks. Berthier nie znała ani
granic, ani zastrzeżeń.

Życie ukryte z Chrystusem w Bogu

Ale osoba ks. Berthier błyszczy przed naszymi oczyma również z racji innej wartości, którą daje
nam swoim życiem: jego pokora. Aby założyć swe dzieło, ks. Berthier nie wybiera wielkiego i
pełnego prestiżu narodu, ale zwraca swoje oczy na mały naród holenderski, ponadto nie pragnie
rozpocząć dzieło budując nowe i rzucające się w oczy gmachy, ale zadawala się budynkiem zużytym i raczej odosobnionym starych koszar. Jednak duch, który ożywia i wypełnia serce wszystkich i duch, który pochodzi z pouczeń ewangelicznych i ze świadectwa życia samego Chrystusa,
spędzonego w Nazarecie w ukryciu i prostocie. Również dla ks. Berthier przede wszystkim do
zachowania była prostota. Pewien świadek stwierdza, że często słyszał ks. Berthier wołającego:
„Dzieci, bądźcie zawsze skromni! Pozostańmy w prostocie! Zachowajmy się z prostotą także w
chwili śmierci. Unikajmy każdej przesady, niech ludzie nigdy nie mają okazji okazania zdziwienia: Oooh!” Jeśli ks. Berthier szukał dla siebie skromności, to było żeby oderwać się coraz bardziej od siebie, od wszelkiej więzi ze sprawami ziemskimi, aby następnie wejść, jak sam twierdził,
w samo serce Jezusa i tam ukryć się. Znał dobrze ewangeliczną wskazówkę:, „Kto nie przyjmie
królestwa Bożego, jak dziecko, nie wejdzie do niego” (Mk 10,15). Wejść do królestwa niebieskiego wkroczyć do serca Jezusa, oto, czego ks. Berthier pragnął.
Ale jeśli starał się być małym i jeśli pragnął ukryć się w sercu Jezusa, to, dlatego, by potem
zwrócić się z większą wspaniałomyślnością do innych z bezwarunkową miłością braterską. I
właśnie to życie ukryte z Chrystusem w Bogu ks. Berthier i jego bezwarunkowa miłość wobec
innych, które sprawiły, że jeden student powiedział: „Wierzę, że nie istnieje drugie miejsce na
świecie, na którym można być tak szczęśliwym jak w skromnym domu w Grave”. Można teraz
zapytać:, ale jaka była tajemnica tego życia prostego i ukrytego? Tajemnica jest i ks. Berthier ją
odkrył w ewangelicznym stwierdzeniu u Mt 23,23: "To zaś trzeba było wykonać, a tamtego nie
zaniedbać". W ten sposób widzimy, ks. Berthier jak unika rzeczy szczególnych, jak się unika
trucizny, aby zniknąć w wielorakiej rzeczywistości życia. A życie, jak on je rozumiał, nie było
życiem według samego wymiaru ziemskiego, ale również w ciągłym stosunku do Chrystusa; a
jego Chrystus był Chrystusem opisanym w Ewangelii: Człowiek autentyczny i Byt boski.

Testament ks. Berthier
Czytając duchowy testament ks. Berthier otrzymuje się natychmiast jasne wrażenie, że temu
mężowi Bożemu leżała przede wszystkim jedna rzecz na sercu: wierność własnemu powołaniu.
I ks. Berthier nie ogranicza się do stwierdzenia, że wierność własnemu powołaniu jest wartością,
o którą trzeba starać się za wszelką cenę, kreśli również drogę do osiągnięcia celu. Według niego
wszyscy ci, których Bóg powołał do szczególnego naśladowania Chrystusa wytrwają aż do końca

na podjętej drodze tylko wtedy, jeśli będą patrzeć na swych przełożonych oczyma wiary, jeśli
będą dbać o wzajemną życzliwość, jeśli będą mieć gorliwość o zbawienie dusz i jeśli będą żywić
w sercu wielkie pragnienie doskonałości.
Odnośnie tego, co ma się do ducha wiary względem przełożonych ks. Berthier ma idee jasne,
faktycznie w swoim testamencie napisał: „Jeśli nie przyjmiemy woli przełożonych jako dyrektywy dla całego naszego postępowania, szczególnie w zakresie dobra moralnego, wtedy całe
nasze życie zakonne i samo nasze osobiste uświęcenie zostaną pozbawione jakiegokolwiek fundamentu”. Odnośnie miłości braterskiej ks. Berthier napisał: „Jeśli jeden buduje, a drugi rujnuje,
co innego pozostanie poza trudem? Natomiast nic nie pomaga bardziej życiu wspólnemu jak
cieszyć się powodzeniem innych i poprawiać wzajemnie i otwarcie błędy”. Co tyczy się gorliwości o dobro duchowe dusz ks. Berthier napisał w swym testamencie: „Trzeba traktować innych
w sposób, by stali się świętymi i to trzeba czynić w każdym czasie i w każdym miejscu”. A dla
tego, co odnosi się do osobistego uświęcenia ks. Berthier zaleca: „Chcesz być świętym? A więc
nie zaniedbuj regularnego przystępowania do sakramentu pokuty. Jeśli nie będziesz uczęszczał
regularnie do Sakramentu pokuty, jesteś jak żołnierz bez broni”.
Oto więc droga, która gwarantuje łaskę wytrwania we własnym powołaniu i ks. Berthier zapewnia nas, że jeśli ktoś idzie tą drogą pozostanie zawsze wierny swemu powołaniu. Na pewno tu
mamy do czynienia ze wskazówkami o największej ważności; jednak, jeśli patrzymy uważnie na
te wskazówki, zauważymy, że możemy zgromadzić je w jedno polecenie: „Życie we wspólnocie”. A więc możemy stwierdzić, że życie we wspólnocie stanowi klucz wierności własnemu
powołaniu. I właśnie zdaniem o tej perspektywie ks. Berthier chciał zakończyć swój testament
i powierzyć nam to, co jemu najbardziej leżało na sercu, gdy powie: „Każdy wiek potrzebuje
swego Anioła Stróża, ale Anioł stróż dla wszystkich okresów życia jest ustanowiony przez życie
spędzone we wspólnocie”.

Ostatnie słowa testamentu duchowego
Życie spędzone w Grave, w kilka lat, nauczyło nas wiele rzeczy, ponieważ było ono przeżywane
we wspólnocie. Jeśli będzie się prowadziło przez kilka lat i ciągle podobne życie, jaką sumę
znajomości i jaką łatwość będą mogły być zdobyte! Ile dobra wynikło z tego dla chwały Bożej i
dla zbawienia dusz i jaka gwarancja dla wytrwania każdego! Żeby dobry Bóg, swoją łaską pozwolił to zrozumieć wszystkim: To jest moje najserdeczniejsze życzenie.
Ks. Berthier. Grave, 1903 – luty.

Powołany, by zostać świętym
Mały Janek Berthier, po dojściu do używania rozumu i po rozpoznaniu piękna i drogocenności
wiary otrzymanej od rodziców, zaakceptował sercem i uczynił swoim nauczanie Chrystusa. Był
dumny, że jest chrześcijaninem katolikiem i doceniał dar chrztu, jako rzecz najwspanialszą
swego życia; w rzeczywistości przez chrzest stał się zwykłym chrześcijaninem; chce być chrześcijaninem pełnym entuzjazmu i dlatego wszedł w kontakt bardzo intymny z Bogiem. W tym
kontakcie z Bogiem odkrył, że Pan woła go, aby był rybakiem (łowcą) ludzi i że ten sam Pan
zastrzegł mu misje szczególną dla dobra duchowego dusz. Odkrył w sobie z radością powołanie
do Kapłaństwa. A następnie swym zaangażowaniem i modlitwą obronił to powołanie od niebezpieczeństw, doprowadził do dojrzałości i pozostał mu wiernym przez całe życie. Powołanie
Boże do kapłaństwa jest regułą, którą daje jednostce, jednakże dla dobra wspólnoty.
Był świadom wspaniałości i wielkości Kapłaństwa katolickiego, jednakże był przekonany, że
kapłaństwo katolickie przynależy do istoty Kościoła i dlatego Bóg powołuje zawsze i w dostatecznej liczbie mężów, by wykonywali posługi kapłańskie, a więc wierzył w obecność tych powołań szczególnych w każdej sytuacji i w jakimkolwiek środowisku. Wiedział jak jest konieczna
i wymagana obecność kapłana dla dobra ludzkości i dla żywotności Kościoła; wiedział ile dobra
dla dusz może i powinien uczynić kapłan. Ważność i wzniosłość kapłaństwa katolickiego zachwycała go wręcz. Jak przeogromna tajemnica jest rzeczywiście zamknięta w osobie tego, który
jest rozdawcą darów Bożych, który może łamać chleb życia, ogłaszać wszystkim pocieszającą
wieść Chrystusa, dodawać odwagi i pocieszać wszędzie i przede wszystkim odpuszczać grzechy.
Tak, odpuszczać grzechy! I pomyśleć, że tego nie mogą uczynić nawet ani aniołowie ani Maryja,
a Bóg dał to w biedne ręce kapłana: on rzeczywiście może w imieniu Boga odpuszczać grzechy.
Oto dlaczego ks. Berthier cenił tak bardzo kapłaństwo katolickie i oto dlaczego on sam chce
stać się kapłanem.

Wybrał życie poświęcone Bogu
Powołany przez Boga, by stać się kapłanem, ks. Berthier słyszy wewnątrz swego serca głos,
który zapraszał go, by wstąpił wyżej: „Jeśli chcesz być doskonały, idź sprzedaj co posiadasz,
rozdaj to ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem pójdź za mną” (Mt 19,21). To zaproszenie do doskonałości chrześcijańskiej było również głęboką aspiracją jego serca. On chciał
naśladować Chrystusa bliżej w krańcowości błogosławieństw, dlatego wybiera życie poświęcone
Bogu, spędzone w zgodności z radami ewangelicznymi ubóstwa w duchu, serca niepodzielnego

dla królestwa niebieskiego i posłuszeństwa woli Bożej widocznej przez przełożonych. Nie ukrywała się surowość życia poświęconego ze swym ubraniem niemożliwym, z niezmiennym porządkiem czasowym, z życiem wspólnym często nieznośnym i z pracą upokarzającą i nieprzerwaną, jednak to życie pociągało go w sposób nieodparty. Chciał żyć życiem, które byłoby przeważającym poszukiwaniem i bezsenne Bogiem żywym, które byłoby ciągłym zjednoczeniem i
rozmową z Ojcem niebieskim.
W ten sposób ks. Berthier wybrał życie poświęcone Bogu w Zgromadzeniu zakonnym: Zgromadzeniu Misjonarzy M. Bożej z La Salette. Oddać życie Bogu w sposób całkowity, przyznać
walorom ducha absolutny prymat, dać już na tej ziemi świadectwo rzeczywistości dóbr przyszłych: oto, czym jest życie poświęcone Bogu! W uszach ks. Berthier brzmiało ciągle zdanie
Chrystusa: „Szukajcie raczej królestwa Bożego” (Łk 12,31) i on wybrał jako pierwszeństwo to
królestwo Boże i nie obawiał się, że zostanie przez to zestawiony z marzycielami i pozornie
śmiesznymi. Ale niech Bóg żyje, ks. Berthier wybierając życie poświęcone Bogu według rad
ewangelicznych, wiedział również, że nawiązywał stosunek z tymi, którzy wiedzą, dla kogo i dla
czego żyją; rzeczywiście, kto wybiera życie Bogu poświęcone, wie, że w sercu swym podjął decyzję spędzenia życia, całego życia na chwałę Bożą i dla dobra braci.

Był apostołem Matki Bożej Bolesnej
Ks. Berthier chciał zostać apostołem Dziewicy Maryi. I chce być apostołem nie Dziewicy Maryi
chwalebnej i triumfującej, ale Maryi Dziewicy bolejącej i płaczącej: Maryi z La Salette. Ta miłość
wobec Dziewicy bolesnej stanowi osobliwość życia ks. Berthier. Dlatego wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy z La Salette, którego celem było przepowiadanie wszystkim ludziom orędzia
objawień Matki Bożej na górze La Salette (Francja), która zaleciła: „Powiedźcie mojemu ludowi,
że jeśli się nie opamięta w wadzie złorzeczenia i profanacji piątku i niedzieli, kartofle zgniją w
piwnicy, a zboże zepsuje się na polu”. Orędzie pokuty i nawrócenia więc; ks. Berthier chce
właśnie być misjonarzem tej Dziewicy bolesnej. Zrozumiał natychmiast ważność orędzia M.
Bożej, uwierzył w to orędzie. Znał słowa Chrystusa, który mówi: „Usiłujcie wejść przez ciasne
drzwi” (Łk 13,24) i wiedział również, że życie chrześcijańskie ciągnie się wzdłuż drogi krzyża.
Oto więc skąd wytryska jego miłość do Dziewicy Bolesnej z La Salette. I swoim następcom
zalecił: „Czcijcie w sposób szczególny Dziewicę z La Salette, ponieważ Ona jest matką naszego
Zgromadzenia i dlatego też waszą matką; jeśli nie byłoby Dziewicy z La Salette, nie byłoby też
Zgromadzenia Misjonarzy św. Rodziny dla powołań spóźnionych”. Ale jeśli z jednej strony ks.
Berthier głosił konieczność pokuty i krzyża, z drugiej strony wiedział dobrze również, że za

łaską idzie utrapienie i że bez ciężaru strapień nie osiągnie się szczytu miłości Bożej; ponadto
przepowiadał chrześcijanom, że krzyż jest jedynym i prawdziwymi schodami do nieba. Raczej
wiedział również, że o ile bardziej wzrasta intensywność boleści, o tyle więcej powiększa się ilość
charyzmatów. W tym punkcie chce, by wszyscy zrozumieli dobrze, aby nikt się nie mylił lub
został wprowadzony w błąd. I w tym punkcie ks. Berthier nie mylił się rzeczywiście, przyjął by
być wprowadzonym w grubość krzyża i stanie się osobą charyzmatyczną, która wejdzie w gąszcz
bogactw wiedzy i mądrości Chrystusa, kończąc swe życie wejściem do nieba.

Ks. Adam Sobczyk MSF.
Duszpasterstwo powołań według Ojca Założyciela
i jego aktualizacja w Polskiej Prowincji MSF
Odczyt wygłoszony w czasie Rady Prowincji Polskiej Zgromadzenia MSF
14–17.11.2006. Szczytnik–Holohlawy 15.11.2006.

W pismach Ojca Założyciela i jego konferencjach nie odnajdujemy wyrażenia: duszpasterstwo
powołań. Termin ten pojawił się później. Natomiast w życiu i nauczaniu księdza Berthier trudno
nie zauważyć olbrzymiej troski o sprawę powołań. Troska o niedostatek powołań dla celów
misyjnych była charyzmatem Ojca Założyciela. Dlatego można podjąć próbę analizy zagadnienia powołań według Założyciela i wśród jego uczniów. Przedmiotem materialnym niniejszej
pracy będzie sprawa powołań, zaś przedmiotem formalnym będzie początkowo życie i dzieło
Ojca Berthier a później jego recepcja w Zgromadzeniu, ze szczególnym uwzględnieniem Prowincji Polskiej.

I. Charyzmat Założyciela
Charyzmat założycieli zdaje się być doświadczalnym przeżyciem Ducha przekazanym swoim
uczniom po to, by według niego żyli, strzegli go, pogłębiali i nieustannie rozwijali w harmonii z
Kościołem376. W skład charyzmatu Założyciela wchodzą charyzmat osobisty Jana Berthier i
charyzmat aktu założenia. Tu zostaną rozpatrzone pod kątem budzenia powołań.

1. Charyzmat osobisty Założyciela
Rozpatrując zagadnienie charyzmatu osobistego Jana Berthier należy prześledzić sytuację społeczno–religijną czasów, w których przyszło mu żyć. Przełom XIX i XX wieku odznaczał się
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dużym brakiem kapłanów i misjonarzy. Potrzeba misjonarzy wynikała z sytuacji społecznej zarówno w samej Francji, jak i na całym świecie. Leon XIII nauczał, że Kościół jest misyjny ze
swej natury i potrzeba, aby głosił orędzie Ewangelii na całym świecie (por. Mk 16,15). Te troskę
papież wyraził w encyklice Sancta Dei (3.12.1880). Do niej w sposób szczególny odniósł się
Berthier, który pod natchnieniem Ducha Świętego starał się zaradzić tym potrzebom społeczności Kościoła, odkrywając swój osobisty charyzmat. Często powtarzał słowa Chrystusa:
„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało” (Mt 9,37). Na wstępie swej książki: „Dzieło
spóźnionych powołań”, ubolewał nad tym, że rodziny zakonne zmniejszają się liczebnie, ponadto dostrzegał niebezpieczeństwo zmuszania kapłanów do służby wojskowej i konfiskowania
dóbr kościelnych. A widział jednocześnie, że w tym samym czasie otwierają się kraje misyjne i
wzrasta potrzeba zakładania nowych placówek misyjnych377. Zauważył, że choć seminaria wychowują duszpasterzy diecezjom, a nowicjaty zakonników i zakonnice, to zbyt rzadko seminaria
przygotowują misjonarzy. Zachęcał do zakładania szkół misyjnych dla wychowania i wykształcenia misjonarzy378.
Ponadto dostrzegł, że wobec niedostatku powołań, wiele osób mających łaskę powołania, nie
może jej zrealizować, gdyż ze względu na ubóstwo, wiek, prawo wojskowe lub z innych powodów młodzież nie jest przyjmowana do szkół apostolskich czy seminariów. Wielokrotnie podkreślał, że spóźnione powołania nie są do pogardzenia. Podawał przykład Apostołów i świętych
ojców Kościoła. Przypominał, że św. Ignacy miał 30 lat, a Kamil de Lellis był nie wiele młodszy.
Berthier, powołując się na różne źródła, informował o młodzieńcach, którzy odkryli w sobie
ziarno powołania i nie mogą go zrealizować. Zdaniem Założyciela był to poważny problem na
skalę ogólnoświatową. Dlatego akcentował konieczność zakładania szkół, które przez naukę i
praktykę rad ewangelicznych będą przygotować ich do apostolatu, by potem, kiedy sami się
wykształcą, byli nauczycielami dla innych kandydatów w szkołach dla spóźnionych powołań lub
też misjonarzami do niesienia Ewangelii narodom nieznającym Chrystusa379.
Berthier dodawał, że szkoły te są na czasie. Wkomponowują się doskonale w panoramę innych
szkół apostolskich i seminariów. Nie zabierają nikomu kandydatów, ale stwarzają możliwość
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wykształcenia dla tych, dla których nie było miejsca w innych szkołach lub seminariach. Podkreślał, że szkoły te mają szansę powodzenia, gdyż wiek spóźnionych, choć może nie odznacza
się taką łatwością przyswajania wiadomości, to jednak charakteryzuje się dojrzałością i przekonaniem do tego, co chce się robić. To pozwala pracować owocnie dla zbawienia dusz380. W
tym celu postanowił założyć Zgromadzenia Świętej Rodziny dla spóźnionych powołań. Inspiracją w tym dziele były dla niego słowa Matki Bożej z La Salette: „Moje dzieci przekażcie to
całemu mojemu ludowi”. Odpowiadając na Jej wezwanie, Berthier powziął myśl o założeniu
Zgromadzenia ze szczególnym celem przyjmowania młodzieńców, czując u nich powołanie misyjne i widząc, że z powodu wieku lub ubóstwa nie mogą być przyjęci do innych domów. Wymagał od nich: inteligencji, bogobojności i szczerego pragnienia oddania się na zawsze Zgromadzeniu, przez udział w jego rozwoju poprzez wychowanie i kształcenie tych, którzy po nich
przyjdą, a potem, gdy nadejdzie pora udając się na misje. Założyciel miał przekonanie, że dla
misji nie ma nic skuteczniejszego niż przygotowanie misjonarzy381. Teraz nie pozostawało mu
nic innego, jak tylko wykonać ten projekt, rozpoczynając od przedstawienia go papieżowi.

2. Charyzmat aktu założenia
Znając życiorys Jana Berthier można zauważyć, że zrealizowanie charyzmatu osobistego nie
było łatwe. Z jednej strony musiał uporządkować sprawy w Zgromadzeniu Księży Saletynów i
uzyskać aprobatę dla realizacji swego dzieła ze strony Kościoła, z drugiej zająć się przygotowaniami do otwarcia nowego Instytutu. Potrzebne były między innymi: zgoda papieża, znalezienie
funduszy, miejsca, wreszcie troska o kandydatów, metody wychowania, pomocników itd.382.
Sposób rekrutacji młodzieńców Berthier widział poprzez prasę katolicką i za pomocą książek.
Wielu młodzieńców się zgłaszało, ale wielu nie przyjęto, a wielu odesłano do innych zakonów.
Liczba chętnych stale wzrastała, jednak Berthier za świętym Ignacym powtarzał: „pomyślny
rozwój Zgromadzenia zależy nie od liczby członków, lecz od dobrego ducha tych, którzy go
tworzą”383.
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W pierwszym rzędzie przyjmowano te spóźnione powołania, które były zwolnione ze służby
wojskowej lub już ją odbyły. Założyciel podkreślał, że do Zgromadzenia potrzeba ludzi prawych, młodych, bogobojnych, pobożnych, wielkodusznych, gotowych opuścić na zawsze rodzinę i ojczyznę, pracowitych, inteligentnych, łagodnego usposobienia, rozsądnych, posłusznych, mocnych fizycznie, przyzwoitego wyglądu i dobrego zdrowia. Nie przyjmował tych, którzy przeszedłszy przez inne seminaria i szkoły kościelne, nie mogli w nich kontynuować swoich
nauk, chyba, że przyczyną tego było jedynie ubóstwo rodziców. Kandydaci powinni być w wieku
od 14–30 lat, zdecydowani poświęcić swoje życie na praktykowanie rad ewangelicznych, na wychowanie innych misjonarzy i na misje zagraniczne. Te trzy elementy: misyjność, zakonność i
formacja misjonarzy stanowiły podstawę i zarazem cel przyjmowania młodzieńców do Zgromadzenia. Berthier uważał, że: „poświęcenie swego życia apostolstwu to rzecz dobra, ale mnożenie powołań misyjnych, to rzecz jeszcze lepsza”384.
W taki sposób realizował się charyzmat aktu założenia Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Trzon wspólnoty, mimo początkowych niepowodzeń, powoli zaczął się krystalizować.
20 sierpnia 1905 roku pierwszych trzech diakonów ze Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny przyjęło święcenia kapłańskie385. Od tej pory Zgromadzenie zaczęło się rozwijać, co
spowodowało, iż Założyciel rozpoczął starania o ekspansję Zgromadzenia na inne kraje. Uważał, że zgodnie z planem przedstawionym Leonowi XIII w 1894 roku, Zgromadzenie nie miałoby natychmiast wysyłać kapłanów na misje, ale wykorzystać swych członków do założenia
szkół w różnych krajach katolickich, by w ten sposób przygotować jak największą liczbę misjonarzy, których następnie można będzie wysłać na misje386.
Pod koniec życia ksiądz Berthier napisał artykuł: „Niedostatek świętych powołań”. Zwrócił się
w nim z apelem do wszystkich ludzi: kapłanów, rodziców, wychowawców, by troszczyli się o
sprawę powołań kapłańskich. Uważał, że sprawa szczęścia rodzinnego, społecznego i światowego i sprawa zbawienia każdego człowieka, zależy od ilości i jakości kapłanów i misjonarzy387.
W Testamencie duchowym skierował słowa do swoich następców. Napisał do nich, by nie zapomnieli, że: „Zgromadzenie zostało powołane do życia w celu pomnożenia liczby misjonarzy
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dla wysłania ich na misje zagraniczne; że najlepszym i najszybszym środkiem do zrealizowania
tego dzieła z woli Opatrzności Bożej jest zakładanie i rozwijanie szkół apostolskich; żeby w
końcu do owych szkół przyjmowano przede wszystkim tych, którzy gdzie indziej z powodu
ubóstwa lub spóźnionego wieku nie mogą dojść do swego celu”388.

3. Cel Założenia Instytutu
Skoro charyzmat Założyciela polegał na dostrzeżeniu niedostatku powołań misyjnych i umiejętności wykorzystania młodych ludzi mających powołanie apostolskie, realizacja charyzmatu
Założyciela wymagała postawienia sobie pewnych celów, które dany Instytut będzie realizować.
Według Ojca Berthier ostatecznym celem Instytutu jest uświęcenie jego członków, a „pierwszym celem jest kształcenie misjonarzy”389. Twierdził, że nasz cel i nasze powołanie jest naprawdę wielkie. Wobec braku zabezpieczenia wyznawania wiary i sprawowania kultu Bożego ze
strony rządzących, wobec prześladowań Kościoła, wobec zdemoralizowania rodziny i świata w
celu przywrócenia tylu biednych dusz Bogu, trzeba im pomóc poznać i ukochać Świętą Rodzinę390.
Cel ten, do którego należy dążyć został wyrażony w pierwszych Konstytucjach. Ujęto w nich
także cel szczególny, którym jest formowanie misjonarzy i pomnażanie powołań spóźnionych391. Dlatego członkowie Instytutu mają dążyć do tego, by rozwijać dzieło spóźnionych
powołań. Powinni założyć najpierw rokujące najlepsze nadzieje Centrum, które mogłoby werbować i kształcić możliwie jak największą liczbę członków. Następnie w takim zakresie, jak
wzrasta liczba kapłanów niech zakładają seminaria o takim charakterze i ukierunkowane na ten
cel, w miejscowościach, gdzie kwitnie wiara, są wielodzietne rodziny, a więc jest więcej widoków
na zdobycie dobrych powołań392.
Kiedy ten pierwszy cel dzieła zostanie osiągnięty, nic nie przeszkadza, by wysyłać misjonarzy na
misje zagraniczne. Można również, jeżeli przełożeni będą to uważać za pożyteczne, w pewnych
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przypadkach głosić misje ludowe dla rozwijania i utrzymywania dzieła lub nawet obejmować
parafie w okolicach odczuwających brak kapłanów. W takim przypadku trzeba mieć przygotowanych do tych celów odpowiednich członków. Byłoby to jednak możliwe jedynie pod warunkiem, że członkowie Instytutu będą przebywać na misjach po dwóch, a w parafiach po trzech,
aby i tam prowadzić życie według reguły zakonnej. Dzięki temu nie utracą z oczu głównego
celu Instytutu, a ponadto także i tam poszukiwać będą apostolskich powołań, przygotowując
jak najwcześniej dzieci i młodzież, do pobożności, cnotliwego życia i do przyszłych studiów393.
Do realizacji tych celów nie trzeba szukać kandydatów, chyba tylko w ostateczności, a gdy się
odpowiada na ich prośbę przyjęcia, nie należy nigdy dać im do zrozumienia, że się ich potrzebuje. To czyni ich pretensjonalnymi. Należy ukazać im rzeczy bardziej trudne niż są naprawdę394. Przyszłość dzieła zależy od sposobu, w jaki będzie się przestrzegało regułę, porządek, tradycję, polecenia przełożonych. Im bardziej wejdziecie w ducha reguły, tym lepiej dzieło
będzie prosperowało395.

II. Charyzmat Instytutu
Charyzmat Instytutu jest darem Ducha, który uzdalnia członków instytutu do wiernego odczytywania i aktualizowania pierwotnej inspiracji ewangelicznej Założyciela. Spróbujmy pokrótce
przyjrzeć się procesowi rozszerzania i aktualizacji charyzmatu troski o powołania w naszym
Zgromadzeniu.

1. Od Śmierci Założyciela do Soboru Watykańskiego II
Rozpatrując charyzmat Instytutu należy przyjrzeć się sposobowi rekrutacji kandydatów. Każdego kandydata, który pragnął zostać Misjonarzem Świętej Rodziny ksiądz Berthier zobowiązywał od samego początku do związania się z celami i duchem Zgromadzenia. W 18 punkcie
kwestionariusza, jaki w imieniu kandydata wypełniał proboszcz czytamy: „czy chce przez całe
swoje życie zachować rady ewangeliczne przykładać się do wychowywania innych misjonarzy
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lub pracy na misjach?”396. Pierwszy taki kwestionariusz uzyskał imprimatur 26 kwietnia 1899
w Haaren (Holandia). W 1905 r. ksiądz Berthier oddał do druku nowy kwestionariusz, w którym
pytanie o intencje kandydata brzmiało następująco: „Czy chce on zostać misjonarzem i zakonnikiem i zająć się wykształceniem innych misjonarzy?”. Berthier oczekiwał od kandydatów gotowości: do bycia misjonarzem, zakonnikiem i formatorem. Z pewnością nie miał zamiaru
kształcenia wszystkich przyszłych kapłanów na formatorów. Domagał się jednak zasadniczej
gotowości do tego, aby wszystkich zjednoczyć w wysiłku ku jednemu celowi397.
Już w 1909 roku otworzono szkołę apostolską w Szwajcarii, rok później w Belgii. W 1910 roku
przełożeni dysponowali pokaźną grupą kapłanów gotowych do podjęcia pracy misyjnej bez zaniedbywania formacji w szkołach apostolskich. W dwa lata po śmierci Berthier główny cel Instytutu, wypływający z charyzmatu Założyciela, zakładanie szkół apostolskich dla celów misyjnych, zaczął się realizować398. Dopiero teraz w myśl zaleceń Założyciela z jego Constitututiones można było przejść do wypełniania celów misyjnych przez wysyłanie misjonarzy na misje
zagraniczne. W broszurze powołaniowej z 1911 roku zamieszczono wzmiankę, o tym, że trzy
czwarte ludzkości nie zna jeszcze Chrystusa. Wynika z tego, że Misjonarzom Świętej Rodziny
chodziło o misje wśród pogan, do których orędzie Chrystusa jeszcze nie dotarło. Pragnęli pracować na misjach pomimo tego, że temat misji pod koniec XIX wieku traktowany był marginalnie399.
Pragnienie to znalazło swój wyraz w Konstytucjach z 1925 roku, w których postanowiono, że
ubodzy kandydaci i powołania spóźnione, mają być kształceni na misjonarzy, by ich wysłać na
misje według wskazań Stolicy Apostolskiej400. O dalszym rozwoju dzieła księdza Berthier traktuje także dokument wydany w 1941 roku, z okazji obchodów rocznicy 50 lecia Zgromadzenia.
Zaznaczono, w nim, że wskazany cel się rozbudował. Dzieło nie obejmowało już tylko misji
odległych, ale także misje krajowe i opuszczone parafie w regionie, gdzie liczba kapłanów jest
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niewystarczająca. Dokument podkreślał, że kształcenie misjonarzy pozostaje sprawą priorytetową, gdyż od niego zależy jakość wykonywanej pracy przez robotników w winnicy Pana. Widać
w tym jednoczesną wierność założeniom Ojca Berthier i odczytywanie ich w aspekcie aktualnych potrzeb401. Stwierdzono ponadto, że powołania spóźnione są bez wątpienia cenne, ale
nie jedyne. Instytut składa się bowiem w znacznej części z powołań wczesnych402. Podkreślono
także znaczenie powołań na braci zakonnych, którzy żyjąc radami ewangelicznymi, mają uświęcać siebie i pracować na rzecz instytutu wykonując szczególne funkcje w pobożności i dążeniu
do doskonałości403.
Również Kapituła z 1959 położyła nacisk na powołania. Zaleciła, by każda prowincja według
swoich możliwości popierała dzieło spóźnionych powołań. Zachęciła prowincje do erygowania
szkół. Jako przykład wymieniono szkołę w Horst, otworzoną dla wszystkich spóźnionych powołań, niezależnie od zamierzonej formy kapłaństwa, diecezjalnej czy zakonnej404. Do tych
wskazań nawiązały także ostatnie przedsoborowe Konstytucje MSF z 1963 roku, suponując pomoc powołaniom apostolskim, które nie mogą się rozwinąć z powodu ubóstwa lub wieku. Pomoc ta miała polegać na otwieraniu w krajach, gdzie tych powołań jest dużo domów, do przyjmowania i formowania kandydatów w celu wysłania ich na misje405.

2. Po Soborze Watykańskim II
Zapowiedź Soboru Watykańskiego II z jego programem odnowy, a zwłaszcza Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego Perfectae caritatis, wzbudziły nadzieje wśród zakonników
na możliwość dokonania reform. Ojcowie soborowi postulowali konieczność nieustannego po-
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wrotu do źródeł życia chrześcijańskiego oraz ducha założycieli poszczególnych instytutów, połączoną z akomodacją ich charyzmatów do aktualnych potrzeb i sytuacji życiowej współczesnego człowieka406.
Dla Zgromadzenia MSF oznaczało to konieczność przerobienia i dostosowania Konstytucji do
uchwał i wskazań Soboru. Zwrócono uwagę na fundamenty Zgromadzenia, czyli cel, kult religijny i apostolstwo. Przedmiotem analizy stały się: formacja, ćwiczenia duchowne, asceza407.
Podczas obrad kapituły z 1966 roku na podstawie głębokich analiz stwierdzono, że specjalnym
celem Zgromadzenia jest dzieło misji zagranicznych (cel specjalny pierwszorzędny) oraz misje
ludowe w kraju (cel specjalny drugorzędny). Środkiem do osiągnięcia tego celu jest kształcenie
i wychowanie spóźnionych powołań408. Z kolei zasadnicza działalność apostolska miałaby polegać na głoszeniu wiary na terenach pogańskich, prowadzeniu misji ludowych, zakładaniu szkół
i seminariów dla wychowania powołań zakonnych, szerzeniu kultu Świętej Rodziny i Matki Bożej z La Salette oraz szczególnej praca nad rodzinami chrześcijańskimi409.
W czasie obrad rady Zgromadzenia z 1964 roku generał Gerhard Mockenhaupt podkreślił konieczność szukania we wszystkich prowincjach powołań rodzimych dla celów ewangelizacyjnych410. Podobnie jego następca generał Heinrich Bliestle w liście z 1.10.1968 zwrócił uwagę,
że wszyscy kapłani i zakonnicy mają obowiązek budzić i pielęgnować powołania. Podkreślił
potrzebę modlitwy i świadectwa. Przypomniał o wymogu pogłębiania duchowości świętorodzinnej, polegającej na wzajemnej miłości, zrozumieniu i szacunku w naszych domach411.

406

Por. Sobór Watykański II. Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego. Perfectae caritatis (DZ) Nr 2; MSF

100 lat w służbie. Dz. cyt. s. 58.
407

Por. H. Bliestle. List do przewielebnych księży prowincjałów wszystkich współbraci z 19.09.1966. Rzym 1966 str.

1–2. W: AP. Poznań. Teczka VIII–4.B. Kuria generalna komunikaty 1966–1969 N 346/66C.
408

Por. E. Boniecki, S. Snochowski. Uwagi do konstytucji MSF z 15.06.1967. nr 2. W: AP. Poznań. Teczka

VIII–4E. Kuria generalna – korespondencja 1958–1970. s. 448 d.
409

Por. E. Boniecki, S. Snochowski. Ogólna odpowiedź na cztery pytania postawione przez generalat z 15.06.1967.

nr 2. W: AP. Poznań. Teczka VIII–4E. Kuria generalna korespondencja 1958–1970. s. 448 b.
410

Por. G.Mockenhaupt. List do członków rady zgromadzenia z 26.04.1964. s. 7–8. W: AP. Poznań. Teczka

VIII–2. Rada zgromadzenia 1974. L.dz. 126/74.
411

Por. H. Biestle. List do współbraci polskiej prowincji z 1.10.1968. Nr 1–5. W: AP. Poznań. Teczka VIII–4B.

Kuria generalna komunikaty 1966–1969. L.dz.296/68c.

Natomiast w Schemacie reguły z 1968 roku wymienione zostały różne pola naszej działalności
apostolskiej, w tym także apostolstwo budzenia powołań, apostolstwo szkolne i rodzinne.
Stwierdzono, że budzenie powołań odpowiada intencjom Założyciela, który pragnął wykształcić jak największą ilość kapłanów dla celów misyjnych. Dlatego Zgromadzenie powinno użyć
wszelkich środków, by zgromadzić i uformować kapłanów na potrzeby Kościoła. Tymi środkami według autorów dokumentu mają być głoszone kazania, katecheza, środki masowego
przekazu. Jednak zawsze z zachowaniem sensu i godności życia zakonnego i misyjnego412. W
dalszej części schematu podkreślono, że naszej apostolskiej trosce w sposób szczególny poddana jest rodzina. Ona służy zachowaniu społeczności ludzkiej, umocnieniu Królestwa Bożego
i stanowi pierwsze seminarium powołań duchownych i apostolskich413.
Z kolei w liście Kurii generalnej z okazji 75 lecia naszego Zgromadzenia stwierdzono, że jednym
z motywów założenia Zgromadzenia była sytuacja utraty wielu powołań kapłańskich. Założyciel
zauważył, że nie ma braku powołań kapłańskich, ale jest ich utrata gdyż wielu z nich nie może
zrealizować swego powołania z powodu wieku lub ubóstwa. Podobnym problemem zajął się
już św. Jan Bosko, jednak w przeciwieństwie do niego, Ojciec Berthier chciał dla tych młodzieńców stworzyć warunki życia klasztornego. Założył rodzinę zakonną, która żyła według rad
ewangelicznych, by dać swoim misjonarzom podporę i ochronę życia zakonnego. Stąd Misjonarze pracując na misjach, na parafiach, jak i głosząc rekolekcje, powinni pamiętać o budzeniu
powołań apostolskich. Środki, które proponował ojciec Berthier są wciąż aktualne, o czym
świadczy nauczanie Soboru Watykańskiego II w dekrecie Optatam totius414.
W wydanym w 1971 roku Dekrecie o sposobie życia MSF podano, że dla realizacji charyzmatu
musimy szukać powołań dla pracy apostolskiej. W tym celu prowadzimy duszpasterstwo powołań. Najważniejszym jednak sposobem powoływania dobrych żniwiarzy jest wiarygodne i przykładne życie415. Nasze apostolskie zgromadzenie nie tylko działa ad extra, ale powinno trosz-
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czyć się o swoją wewnętrzną strukturę i formację. Każdy członek MSF powinien czuć się zobowiązany do budzenia powołań przez nawiązywanie osobistych kontaktów przez rozmowę z
kandydatami, wzór życia zakonnego, otwartość i modlitwę416.
Ważnym elementem duszpasterstwa powołań, na który zwrócono uwagę w tekście Projektu do
Konstytucji z 1980 roku jest współpraca z laikatem. Chodzi głównie o wsparcie w ich osobistym
życiu chrześcijańskim, w rodzinie, w szkole, w związkach zawodowych, w polityce i gospodarce.
Według słów Założyciela szczególnie duchowa postawę rodzin chrześcijańskich, jest dla nas
zachętą, aby traktować poważnie wszelkie możliwości duszpasterstwa rodzin i je wykorzystać.
Rosnąca w niej świadomość misyjna będzie najlepszą glebą dla powołań kościelnych. Odpowiednie do czasu duszpasterstwo powołań powinno rozpocząć się w intensywnym duszpasterstwie rodzin417.
W projekcie tym podano także, że Zgromadzenie MSF ma za cel szczególny wspieranie apostolskich powołań dla pracy ewangelizacyjnej tam, gdzie Dobra Nowina nie jest wystarczająco
głoszona. Jego członkowie poświęcają się duszpasterstwu powołań, troszcząc się przede wszystkim o tych, którzy nie doszliby do pracy ewangelizacyjnej, szczególnie z powodu ubóstwa i
podeszłego wieku. W tym widzą wypełnienie woli Założyciela. Zwracają wielką uwagę na duszpasterstwo rodzin, z którym rozpoczyna się odpowiednie do czasu duszpasterstwo powołań418.
Podobnie czytamy w Projekcie dyrektorium z 1980 roku, oznajmującym, że w zmienionych warunkach i przy nowych możliwościach troszczymy się o powołania apostolskie w duszpasterstwie, przy głoszeniu rekolekcji i misji ludowych, w szkołach. Pielęgnujemy własne powołanie
przez wspólną i osobistą modlitwę, wewnętrzną postawę wobec ludzi, Kościoła i Boga419. Najnowsze Konstytucje MSF z 1985 roku wśród sposobów realizacji apostolstwa powołań wymieniają na pierwszym miejscu modlitwę. Z niej płynie skuteczność apostolatu i ona przyczynia się
do kolejnego sposobu rekrutacji powołań, jakim jest wiarygodne i przykładne życie. Ponadto
tylko życie duchem Świętej Rodziny pozwala zachować entuzjazm w spełnianiu misjonarskich
zadań pośród codzienności „nazaretańskich” obowiązków. Innym sposobem rekrutacji nowych
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misjonarzy jest korzystanie z nauczania soborowego, które kładzie nacisk na aktywizację wspólnoty wierzących i utworzenie dobrego gruntu do rozwijania powołań kapłańskich i zakonnych420. Konkretne metody pracy uzależnione są od poszczególnych potrzeb wynikających ze
zmieniających się warunków życia. Stąd każda prowincja powinna czujnie analizować konkretne
problemy rodziny i szukać adekwatnych sposobów zaradzenia im421.
Do tekstu Konstytucji nawiązano podczas Kapituły Generalnej z 1995 roku poświęconej rodzinie. W czasie obrad jednym z wiodących tematów było duszpasterstwo powołań. Stwierdzono,
że praca dla powołań wymaga modlitwy, troski o rodzinę, dobrych wspólnot zakonnych oraz
misjonarskiej posługi w duchu Świętej Rodziny. Kandydaci oceniają nas na podstawie jakości
naszego życia wspólnotowego i sposobie, w jaki pełnimy nasze posługiwanie w Kościele422.
W swym liście do uczestników Kapituły w 1995 roku Jan Paweł II podkreślił znaczenie duszpasterstwem powołań, nawiązując niejako do nauczania Założyciela, który widział rodzinę, jako
zalążek duchowego życia, jakby pierwsze seminarium. W nim kandydaci stają się świadkami
wszechogarniającej miłości, pobudzającej ich do coraz większej gotowości i poświęcenia się
służbie Bogu i dziełom apostolskim423. Duszpasterstwo powołań, o którym naucza papież,
powinno opierać się głównie na dawaniu świadectwa własnym życiem. Nie może być ono marginalną działalnością Kościoła, gdyż wszyscy, a szczególnie kapłani są odpowiedzialni za powołania 424.

3. Na trzecie tysiąclecie Chrześcijaństwa
W dokumentach z ostatniej Kapituły generalnej z 2001 roku czytamy, że naszym wkładem w
parafie i miejsca, w których pracujemy jest: duszpasterstwo młodzieżowe lub praca misyjna we
wspólnocie parafialnej i w rodzinach w odniesieniu do powołań, zachęcanie wiernych do pomocy w formacji przez modlitwę i wsparcie finansowe. W taki sposób możemy wspierać ekipą
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powołaniową. Ważne jest również dawanie świadectwa naszej tożsamości zakonnej przez noszenie stroju zakonnego i propagowanie naszej duchowości: nabożeństwo do Świętej Rodziny,
gościnność, braterstwo i rodzinność425. Duszpasterstwo powołań jest naszym poważnym zadaniem, które domaga się poszukiwania nowych dróg na przykładzie Założyciela426. Drogi te
jednak nie zostały dokładnie sprecyzowane.
Warto, zatem prześledzić drogi powołania najmłodszych członków naszego Zgromadzenia.
Spośród ostatnich 24 kandydatów (3 ostatnie roczniki nowicjatu) 3 pochodzi z naszych parafii,
7 brało udział w akcjach powołaniowych, 7 znało jakiegoś kapłana Zgromadzenia, a pozostałych 7 z prasy, bądź przez osoby trzecie.
W Dokumencie Programowym Kapituły Prowincjalnej z 2001 roku stwierdzono, że wzrost i
właściwy rozwój powołań kapłańskich i zakonnych jest wezwaniem dla każdego zakonnika Polskiej Prowincji MSF. Podano szczegółowe wytyczne dotyczące duszpasterstwa powołań u
progu trzeciego tysiąclecia. Nakazano, aby w każdej wspólnocie w pierwszy czwartek miesiąca
była kontynuowana adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji powołań. Zobligowano
wspólnoty domowe, by przynajmniej jeden z dni skupienia w ciągu roku, poświęcić tematyce
duszpasterstwa powołań, ze szczególnym zwróceniem uwagi na modlitwę i świadectwo życia.
Wskazano na potrzebę podnoszenie kwalifikacji formatorów i referentów. Zalecono promocję
Posłańca Świętej Rodziny i szukanie powołań poprzez akcje organizowane w różnych parafiach427.

III. Wnioski
Nasuwają się pewne spostrzeżenia: Troska o powołania była charyzmatem Założyciela, który w
doskonały sposób lukę istniejąca w Kościele. Niedostatek pracowników winnicy Pana połączony z potrzebami ewangelizacji krajów zarówno odchodzących od Boga, jak i nieznających
Go jeszcze, stanowił przedmiot życiowej troski i pracy księdza Jana Berthier. W tym celu założył
on Zgromadzenie spóźnionych powołań dla celów misyjnych. Pragnął wydrzeć światu tych,
których Bóg powołał, a którzy z powodów społeczno–politycznych i ekonomicznych, nie mogli
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tego powołania zrealizować w seminariach lub zakonach i w ten sposób zaradzić potrzebom
misyjnym. Za papieżem Leonem XIII apelował, by rodzina chrześcijańska zbudowana na wzór
Świętej Rodziny, swoją postawą przyczyniała się do uświęcenia świata, a także stanowiła doskonałą podstawę do zrodzenia i ukształtowania powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.
Troskę tę Jan Berthier przekazał Zgromadzeniu, które na przestrzeni ponad 110 lat swego istnienia rozszerzyło i zaktualizowało charyzmat Założyciela, podkreślając w nim także troskę o
powołania.
Ze wskazań Ojca Berthier odnośnie przyszłego apostolstwa powołań warto zaakcentować umiłowanie ducha Świętej Rodziny, wpajanie i przyswajanie go w sercach młodych kandydatów.
Warto także pamiętać, że nie było miejsca w Zgromadzeniu dla osób, które nie żyły, bądź nie
chciały żyć według wzoru Rodziny Nazaretańskiej. W czasie przyjmowania nie kierowano się
jedynie troską o ilość, ale przedstawiano młodzieńcom ideały i wymagania. Nie mówiono, że u
nas będzie szybciej, łatwiej i przyjemniej niż w innych Instytutach, wręcz przeciwnie, wielu młodzieńców kierowano do innych Instytutów. Nie przyjmowano także kandydatów, mających już
bogatą przeszłość seminaryjną lub klasztorną. Młody człowiek zarówno w czasach Berthier, jak
i dzisiaj potrzebuje wielkich wyzwań, także w dziedzinie życia zakonnego. Dlatego według wskazań posoborowych należałoby zintensyfikować współpracę z laikatem, zharmonizować duszpasterstwo powołań z duszpasterstwem misyjnym i rodzin (np. udział misjonarza w powołaniówce). Otoczyć troską wszystkich młodzieńców, zaś szczególną bezpośrednich kandydatów
do MSF (maturzyści i studenci). Podczas rozmowy kwalifikacyjnej sprecyzować nasze oczekiwania i perspektywy dla kandydatów na kapłanów i na braci zakonnych. Zorganizować spotkania modlitewno–animacyjne dla rodziców osób powołanych (przywrócić opłatek misyjny).
Uściślić współpracę na linii formatorów i referentów. Propagować Zgromadzenie w prasie,
szczególnie w Posłańcu, ale także w mediach i w inny sposób (kalendarze, foldery, ekipa rekolekcyjna). Zintegrować duszpasterstwo ministrantów z naszych parafii w postaci wakacyjnych
tygodni rekolekcyjno–sportowych. Dla młodzieży męskiej ogłosić dzień otwarty w Wyższym
Seminarium. Nade wszystko zaś szanować każdego współbrata w duchu Świętej Rodziny, gdyż
dobra atmosfera domu zakonnego i ufna modlitwa były, są i pozostaną najskuteczniejszym środkiem powołań.

Ks. Władysław Biedrzycki MSF.
Co znaczy dziś być misjonarzem? Misjonarz w oczach Założyciela

Zastanowimy się dziś krótko nad dwoma zagadnieniami: Co znaczy dziś być misjonarzem i Misjonarz w oczach Założyciela.

I. Co znaczy dziś być misjonarzem?
W Nr 1 Konstytucji jest powiedziane:
– My, Misjonarze św. Rodziny, jesteśmy apostolsko klerycką wspólnotą zakonną.
– Przez publiczne śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa poświęcamy się Bogu...
– Kierowani Jego Duchem, wypełniamy zadanie misyjne Kościoła
Tymi trzema stwierdzeniami przedstawiamy się jako rodzina zakonna włączona w sposób szczególny w życie i misje Kościoła.

1.Rola zakonników w posłannictwie Kościoła
W dokumentach. Kościoła znajduje się solidny fundament tych stwierdzeń i zaszczytne zadanie
dla naszej działalność misyjnej. Jest bardzo znamiennym, że gdy jest mowa w dokumentach o
działalności misyjnej zakonników, mówi się zwykle o działalności o charakterze wspólnotowym
(AG 27), a nie jednostek. Oto niektóre wypowiedzi odnośnie tego: AG 15 misjonarze są nazwani
„współpracownikami Boga”. Ewangelii Nuntiandi w Nr 69 przypisuje wzniosłą rolę misjonarzom zakonnym mówiąc: „Są oni przedsiębiorczy, a ich apostolat jest często nacechowany oryginalnością, genialnością, które zmuszają do podziwu. Są wspaniałomyślni: spotyka się ich często w przedniej straży misji, i podejmują największe ryzyka związane z ich zdrowiem i ich życiem”. LG 31 przedstawia zakonników jako świadków per excelencja: „... zakonnicy znów przez
swój sposób życia dają wspaniałe i zaszczytne świadectwo temu, iż świat nie może się przemienić
i ofiarować się Bogu bez ducha ewangelicznych błogosławieństw”. Już sam sposób ich życia jest
bodźcem dla innych: „...duża liczba ludzi w stanie zakonnym, dążąc do świętości bardziej stromą
drogą, przykładem swym dodaje bodźca braciom” (LG 13). Z kolei LG 44 podkreśla ważność
świadectwa dawanego przez zakonników: „Stan ten naśladuje wiernie i ustawicznie uprzytamnia
w Kościele tę formę życia, jaką obrał sobie Syn Boży przyszedłszy na świat, aby czynić wolę

Ojca, i jaką zlecił uczniom, którzy za Nim poszli”. To właśnie zakonnicy winni pomóc Kościołowi ukazać różne tajemnice życia Jezusa jak mówi LG 46: „Zakonnicy gorliwie starać się mają
o to, aby za ich pośrednictwem Kościół z biegiem czasu coraz lepiej, zarówno wiernym, jak
niewierzącym, ukazywał Chrystusa – bądź to oddającego się kontemplacji na górze, bądź zwiastującego rzeszom Królestwo Boże, bądź uzdrawiającego chorych i ułomnych, a grzeszników
nawracającego do cnoty, bądź błogosławiącego dzieciom i dobrze czyniącego wszystkim, a zawsze posłusznego woli Ojca, który Go posłał”. Zdaje się, że te urywki z dokumentów soborowych wyrażają w sposób jasny ważność stanu zakonnego, do którego mamy zaszczyt należeć, a
także w sposób szczególny doniosłość działalności misyjnej zakonników.

2. Co znaczy dziś być misjonarzem św. Rodziny?
Jest oczywistym, że osoba i postawa Misjonarza św. Rodziny nie powinna tak bardzo lub zgoła
odróżniać się od innych misjonarzy tak zakonnych, jak i diecezjalnych. Mówi się, że świat i ludzie
zmieniają się ciągle, tylko Bóg nigdy. Tego właśnie Boga i Jego Słowo winni głosić Misjonarze
Św. Rodziny w taki sposób, by stały się faktorem głównym w przemienieniu świata i człowieka.
W ten sposób wyrażona jest ta idea w AG 3: „To zaś, co Pan raz głosił albo co raz w Nim
dokonało się dla zbawienia rodzaju ludzkiego, należy obwieszczać i rozpowszechniać aż po
krańce ziemi, rozpoczynając od Jerozolimy, tak żeby to, co raz dopełnione zostało dla zbawienia
wszystkich, z biegiem czasów osiągnęło we wszystkich swój skutek” (zob. Łk 24, 47 i Mt 28,
19–20).
Konkretnie, jakie cechy charakterystyczne winny odróżniać działalność MSF? Według mnie misjonarz w swej działalności powinien zawsze mieć na uwadze:
a) wierność wobec człowieka i czasów, w których żyje;
b) wierność Chrystusowi i Ewangelii;
c) wierność Kościołowi i jego posłannictwu;
d) wierność życiu zakonnemu i charyzmatowi swego zgromadzenia.

Ad. a. Wierni wobec człowieka i czasów, w których żyje
Misjonarze powinni posiadać „należyte poznanie warunków życia ludzi i okoliczności czasu oraz
potrzeb Kościoła, a to w tym celu, ażeby rozumnie oceniając w świetle wiary położenie dzisiejszego świata i pałając gorliwością apostolską, mogli skutecznie nieść pomoc ludziom” (PC 2).

Powinni, dlatego znać dobrze zasadnicze problemy człowieka współczesnego, jak one są opisane w GS Nr 10: „Czym jest człowiek; jaki jest sens cierpienia, zła, śmierci, które istnieją nadal,
się tak wielki postęp? Na cóż te zwycięstwa tak wielką odkupione ceną, co może człowiek dać
społeczeństwu, a czego się od niego spodziewać; co nastąpi po tym życiu ziemskim”.
Misjonarz powinien włączyć się w środowisko, w którym żyje. Nie tylko przyjąć kulturę ludzi,
ale kochać ją tak jak własną. Najmniejsza jego pogarda na pewno nie przysporzy świadectwa
jego słowu. Dlatego w swej działalności winien zwracać dobrze uwagę na wypowiedź Ojca św.
przytoczoną w Dokumencie Puebla 769: „Bądźcie kapłanami i zakonnikami, nie jesteście kierownikami społecznymi, przywódcami politycznymi lub funkcjonariuszami władzy czasowej.
Dlatego powtarzam: nie róbmy sobie złudzeń, że służymy Ewangelii, jeśli staramy się rozcieńczyć nasz charyzmat przez przesadne zainteresowanie szerokim polem problemów ziemskich”
(AAS LXXI, p. 193).

Ad. b. Wierni Chrystusowie i Ewangelii
Misjonarz jak mówi RH 11 jest powołany, „by służyć człowiekowi, naszym narodom, by przeniknąć Ewangelią ich kulturę, przemienić serca, uczłowieczyć systemy i struktury”. Dlatego powinien mieć na pierwszym miejscu znajomość tego, co przepowiada. EN 9 i 30–39 wymaga z
uporem znajomości solidnej Chrystologii i jedynej Ewangelii, bez odczytań uproszczonych i
zdeformowanych. W Nr 9 czytamy: „Jako rdzeń i centrum dobrej nowiny, Chrystus przepowiada zbawienie, wielki dar Boga, które nie tylko jest uwolnieniem od wszystkiego tego, co ciemięży człowieka, ale przede wszystkim jest uwolnieniem od grzechu i od zła, w radości poznania
Boga i że się jest poznanym przez Niego, by zobaczyć Go, by zdać się całkowicie na Niego.
Wszystko to zaczęło się w czasie życia Chrystusa i jest ostatecznie zdobyte przez Jego śmierć i
Jego zmartwychwstanie, ale powinno być kontynuowane z cierpliwością w biegu historii, by
zostało całkowicie zrealizowane w dniu ostatecznego przyjścia Chrystusa...”. I EN 15 precyzuje:
„...posłany i ewangelizowany Kościół, ze swej strony, wysyła ewangelizatorów. Kładzie w usta
Słowo, które zbawia, wyjaśnia im orędzie, którego sam jest depozytariuszem, daje im zlecenie,
które sam otrzymał i wysyła ich, by przepowiadał:, ale nie przepowiadał swej własnej osoby lub
swoje idee osobiste, ale Ewangelię, której ani on ani Kościół nie są panami i właścicielami absolutnymi, by wykładać ją według ich samowoli, ale ministrami, by przekazać ją z absolutną
wiernością”.

Ad. c. Wiernni Kościołowi i jego posłannictwu.
Mutuae Relationes w Nr 20 przypominają, „...że: „Kościół nie został ustanowiony w tym celu,
by być organizacją działalności, ale raczej jako Ciało żywe Chrystusa, by dać świadectwo”. Zakonnicy przez śluby poświęcają się całkowicie Bogu, kochanemu w najwyższym stopniu. LG
44: „A ponieważ rady ewangeliczne przez miłość, do której prowadzą, w szczególny sposób
zespalają z Kościołem i jego tajemnicą tych, którzy za nimi idą, przeto życie ich duchowe winno
być poświęcone także dobru całego Kościoła”. Z tego wynika, że życie zakonne winno w sposób szczególny uczestniczyć w naturze Sakramentalnej Kościoła, jak jest to opisane w LG 1 i
AG 1: „Ciąży obowiązek usilnej i gorliwej współpracy w budowaniu i wzroście całego Mistycznego Ciała Chrystusowego oraz dobra Kościołów partykularnych” (Christus Dominus – CD
33). Równocześnie działalność zakonników jest ograniczona, jak to mówi CD 35: „Zakonnicy
zaś, skierowani do apostolatu zewnętrznego, winni być przepojeni duchem własnego zakonu i
dotrzymywać wierności w zachowywaniu reguły oraz uległości wobec własnych przełożonych,
a biskupi niech nie omieszkają nalegać na wypełnienie tego zobowiązania”.

Ad. d. Wierni życiu zakonnemu i charyzmatowi własnego zgromadzenia
Zakonnicy w swej działalności misyjnej winni na pierwszym miejscu pozostawać wiernymi ich
powołaniu i ich przyrzeczeniom złożonym Bogu i Kościołowi przez śluby. Ma to być wierność
dynamiczna, otwarta na działanie Ducha Św., które ukazuje się w wydarzeniach kościelnych i
znakach czasu. Następnie apostolat zakonników powinien być w zgodzie z naturą lub charyzmatem ich zgromadzenia. O tym mówi w sposób szczególny (RH 12)

II. Misjonarz w oczach Założyciela
Konst. 2: Szczególnym celem naszej misjonarskiej wspólnoty zakonnej jest apostolat wśród
tych, „których z oddali wezwał Pan, Bóg nasz”. Włączamy się przede wszystkim tam, gdzie
Kościół jeszcze nie jest albo już nie jest żywotny. Wszyscy wiemy dobrze, że Ks. Berthier założył nasze Zgromadzenie, żeby przez pielęgnację powołań spóźnionych i pomoc kandydatom z
biednych rodzin powiększyć liczbę kapłanów dla misji zagranicznych. Jednak w 19 wieku było
założonych wiele zgromadzeń o tym samym celu misyjnym. Również Zgromadzenie Saletynów
chciało podjąć, się realizowania idei Ks. Berthier. Dlaczego więc nie zaakceptował tego zamiaru

swych przełożonych? Możemy postawić tu słuszne pytanie: czy było konieczne zakładanie nowego zgromadzenia dla osiągnięcia tego celu? Albo czy zakładając to zgromadzenie chciał ks.
Berthier wnieść do życia Kościoła coś nowego, czego nie było jeszcze?
By odpowiedzieć na to pytanie przytoczę niektóre punkty wyszczególnione przez Siostrę Ortud
Stegmaier podczas kursu duchowości, który był przeprowadzony w 1986 roku w Rzymie w
naszym Generalacie. Siostra po przeczytaniu i przeanalizowaniu Konstytucji Ks. Berthier z 1895
roku wylicza, poza elementami duchowości już istniejącymi w Kościele, punkty całkowicie nowe
w fundacji ks. Berthier. Pod tytułem: „Prorockie posłannictwo Ks. Berthier” mówi: „Prorockie
jest słowo lub światło, które jakaś sytuacja otrzymuje od Boga i ukazuje, co trzeba tu zrobić lub
jak postąpić w danej sytuacji. U Ks. Berthier jest, według mnie, pięć elementów oczywistych,
które mają charakter prorocki”.

1. Pielęgnowanie powołań spóźnionych
Wiek XIX był wiekiem, który rzeczywiście nie akceptował powołań spóźnionych. I w żadnym
wieku przedtem powołania te nie były doceniane. Pod tym względem Ks. Berthier dał środek
zaradczy.

2. Przekroczenie granic narodowych
Aż do końca XIX wieku zgromadzenia były organizowane w sposób narodowy. To było do
zniesienia w czasach kolonializmu. Ks. Berthier okazał się tu mężem Kościoła, „misjonarzem
czasów pokolonialnych”, w których Kościół powinien być widoczny bez więzów narodowych,
co urzeczywistnia się we wspólnocie międzynarodowej.

3. Kapłan, który wykonuje prace ręczne
W wieku kapłana funkcjonariusza, kapłan, który z zasady z racji duchowych wykonywał prace
fizyczne torował drogę nowemu typowi kapłana, który później znalazł swój dalszy wyraz w
kapłanie robotniku, w kapłanach Charles de Foucauld.

4. Podkreślenie przykładu przed słowem
Przykład był zawsze uważany za rzecz ważną, ale aż do czasów Charles de Foucauld nikt nie
był uważany za misjonarza z racji tylko przykładu. Dlatego aż do czasów Soboru jako zasadę

widziano „Docete et baptizate”. Podkreślenie przykładu, który żywi się z tego samego źródła,
co słowo i czyni słowo wiarygodnym pojawia się w środowisku kościelnym w tym wymiarze
dopiero od Evangelii Nuntiandi.

5. Element maryjny (= atmosfera rodzinna)
Konstytucje Ks. Berthier mają wiele z atmosfery rodzinnej, ciepła, spontaniczności – to jest
przekazane między liniami. Reguła nie jest nigdy przedstawiona jako wola Boża, ale jako drogocenne narzędzie, by ją znaleźć. Dlatego jest dane pierwszeństwo życiu, miłości, duchowi. MSF
wchodzi do rodziny, a rodzina nie żyje zimnymi przepisami rozkazów, ale wzajemną miłością.
Członek wspólnoty, ustępuje dla dobra innych, nikt nie chce zwracać na siebie uwagę, każdy
poświęca się drugiemu. Autor stoi pod wpływem Maryi. Według Hans Urs von Balthasar ten
element został zagubiony w Kościele naszych czasów i dlatego Kościół stał się społecznością
dyskutujących. Element kierowniczy (das Petrinische) otrzymał przewagę, a to nie zna uroczystości, nie ma atmosfery, w której ktoś czuje się dobrze i znajduje spokój. To winno się przywrócić w Kościele ponownie.
Na zakończenie należy powiedzieć, że Ks. Berthier kreśli figurę dobrego misjonarza. Jego obraz
nie jest zacieśniony (Misjologia sprowadzała łatwo do słowa, Foucould zacieśnił do przykładu).
Ks. Berthier wie, że misja jest dziełem Boga, jak to wykazał Sobór Watykański II, misjonarz
jednak powinien dać swój wkład jako użyteczny sługa najpierw przykładem życia świętego, później również dobrze przygotowany posługą Słowa (por. Konst. 255). Może, opierając się na tej
ocenie danej przez osobę obcą, będzie można zrozumieć lepiej, dlaczego ks. Berthier dał Zgromadzeniu nazwę „Misjonarze św. Rodziny” i dlaczego nalegał tak bardzo na cnoty tej rodziny,
żeby członkowie je zdobywali, raczej żeby uczynili te cnoty swymi cnotami osobistymi. Już na
początku Konstytucji w Nr 14 po wyliczeniu cnót św. Rodziny zaleca, by żyć duchem św. Rodziny a w numerze następnym, przed daniem przepisów szczegółowych upomina: „Oni niech
nie zapominają nigdy, że szacunek i wzajemna miłość przewyższa wszystkie konstytucje i
wszystkie przepisy, a wszystkie śluby zakonne mają jako cel ugruntować w duszach miłość do
Boga i miłość do bliźniego”. Dlatego wszyscy razem winni mieć „jedno serce i jedną duszę”. W
Nr 481 po zacytowaniu Łk 18, 29 i Łk 14,26 z uporem powtarza: "Rodzina członków instytutu,
to Święta Rodzina, pod której opiekę się oddali". Jak leżało mu na sercu, ażeby w rodzinie założonej przez niego panował doskonały pokój wyrazi to w Nr 717, w którym zaleca, aby oddzielić natychmiast ze wspólnoty jako zarazę tego, kto stałby się powodem podziału we wspólnocie. By odpowiedzieć na pytanie: „Co oznacza dziś być misjonarzem św. Rodziny” najpierw

trzeba zapytać, „co oznaczało dla Ks. Berthier być misjonarzem św. Rodziny”. Tu ośmielam się
stwierdzić, że zapatrywanie Ks. Berthier zgadzało się doskonale z zapatrywaniem Soborem Watykańskim II, raczej je wyprzedzało o 70 lat a EN o 80 lat. Evangelii Nuntiandi często podkreśla
przepowiadanie Dobrej Nowiny za pomocą świadectwa życia. Nie jest możliwym, by przytoczyć
tu wszystkie urywki. Zacytuję tylko niektóre. EN 21: „I ona (Dobra Nowina) winna być przede
wszystkim przepowiadana za pomocą świadectwa... A więc, tego rodzaju świadectwo jest już
przepowiadaniem milczącym, ale bardzo silnym i skutecznym Dobrej Nowiny”. EN 22: „Dobra
Nowina, przepowiadana świadectwem życia, powinna więc być prędzej lub później przepowiadana słowem życia”. EN 26: „Nie jest zbytecznym przypomnieć: ewangelizować to przede
wszystkim dawać świadectwo, w sposób prosty i bezpośredni”. EN 76 „Świadectwo życia stało
się bardziej niż kiedykolwiek warunkiem istotnym głębokiej skuteczności przepowiadania”. Rację tego stwierdzenia znajdujemy w Nr 41, gdzie papież mówi: „Współczesny człowiek chętniej
słucha świadków niż nauczycieli lub jeśli słucha nauczycieli czyni to ponieważ są oni świadkami”.
W AG 15 czytamy: „Nie wystarcza jednak, żeby lud chrześcijański był obecny i zorganizowany
wśród jakiegoś narodu; nie Wystarcza też, żeby spełniał apostolstwo dobrego przykładu. Jest
On na to ustanowiony i na to obecny, aby współobywatelom niechrześcijańskim głosić Chrystusa słowem i czynem i pomagać im do pełnego przyjęcia Chrystusa”. Każda rodzina zakonna,
jak mówi LG 46 winna świadectwem życia obrazować jakąś tajemnicę z życia Chrystusa. Jaką
tajemnicę Chrystusa winna, według intencji naszego Założyciela, przedstawiać ludziom nasza
misyjna rodzina zakonna? Odpowiem krótko:
Charyzmat dany nam i duchowość chciana przez Założyciela dla jego Zgromadzenia jest rodzinne życie Św. Rodziny, życie ukryte i oddane Bogu, które bez wielu słów, ale przede wszystkim przykładem codziennej pracy i modlitwy głosi ludziom Słowo Boże. Ten ideał odkrywa się
dobrze z Konstytucji z 1895 roku i z instrukcji dawanych pierwszym członkom. Przytoczę tu
tylko dwa urywki.
Ferrand 146: „A jeśli św. Rodzina jest prawdziwym wzorem cnót chrześcijańskich, jest nim również dla cnót zakonnych, bardziej niż jakikolwiek inny święty. Nie mamy więc nic lepszego do
zrobienia jak skopiować w nas ten przedziwny wzór i jak ofiarować go światu najpierw przez
ukazanie go życiem całkowicie zgodnym do życia św. Rodziny...odtwarzając go doskonale w
nas, następnie słowami. Trzeba, by można było powiedzieć o nas to, co mówiono o pierwszych
chrześcijanach: zobaczcie jak oni się miłują. Jeśli odtworzymy dobrze w nas J.M.J. wszędzie i
zawsze, dokonamy bardzo wielkich rzeczy. Oto wtedy pomoc św. Rodziny, która ustaliła w

domu ducha miłości i jedności, prostoty, skromności, który tu króluje, i tylko J.M.J. go utrzymują i powiększą, jeśli my będziemy starali się, by odtworzyć ich w nas. Trzeba modlić się wiele
w tym celu, i żeby ludzie mogli powiedzieć o nas: oczywiście jest prawdą, że naśladowanie św.
Rodziny jest możliwe, ponieważ ci młodzieńcy są żywymi kopiami J.M.J”.
Kuczera: : „Instrukcja w wigilię św. Rodziny.
„I to samo można powiedzieć o cnotach zakonnych, nic nie wznosi tak bardzo życia zakonnego
niż naśladowanie cnót praktykowanych w Betlejem i Nazaret. Jest tam dosyć, by uświęcić
wszystkich: kapłanów przez uległość, wierność i gotowość, by wypełniać ich obowiązki; Rodziny za pośrednictwem kapłanów i cały świat. I wy jesteście powołani, by uczynić to wszystko:
odtworzyć najpierw w was to życie niebieskie, a potem uczyć go innych, jeszcze bardziej waszymi przykładami, waszym postępowaniem niż–słowami”.
Co zamierzał ks. Berthier gdy mówił w Konst. z 1895 o misjach i misjonarzach?
Jest to pytanie, które dotyczy wprost ducha Założyciela. Odpowiedź może być różna, uzależniona jest bowiem od ustosunkowania się lub zamiaru osoby, która bada intencje Założyciela,
ponieważ nie mówi on wprost w swych pierwszych Konstytucjach o przygotowaniu przyszłych
misjonarzy dla misji zagranicznych. Daje raczej szczegółowy opis przygotowania i pracy misyjnej prowadzonej w krajach chrześcijańskich o żywej wierze. Byłoby jednak wielkim błędem
twierdzenie, że Założyciel nie myślał jasno o misjach zagranicznych i o przyszłych misjonarzach,
gdy pisał pierwsze Konstytucje i usiłował zrealizować Dzieło dla powołań spóźnionych. Przeciwnie, można powiedzieć z całą pewnością, że jego pierwszym i największym pragnieniem było
powiększenie liczby misjonarzy zdolnych i dobrze przygotowanych dla krajów niechrześcijańskich. Dlatego w Konstytucjach mówi o różnych kategoriach członków np.: o profesorach, o
tych, którzy udają się na misje, o katechistach lub o tych, którzy nie wyjeżdżają na misje. Jego
pierwotny zamiar można znaleźć już w pierwszych „ośmiu numerach Konstytucji, które praktycznie są zacytowaniem urywków z encyklik i papieża Leona XIII. We wszystkich,, tych, numerach jest podkreślona konieczność, misjonarzy i troska o znalezienie i kształcenie (formowanie) nowych powołań. Np. Nr 5 mówi:, „Jeśli znacie mężów gorliwych o chwałę Bożą, zdolnych
i pragnących podjąć się tego świętego przedsięwzięcia, podekscytujcie ich odwagę, aby szukając
i odnajdując wolę Bożą, nie słuchali ani ciała, ani krwi, ale niech śpieszą, być posłusznymi głosowi Ducha św.”.
Można stwierdzić, że pod wpływem tej encykliki zrodził się u ks. Berthier stały zamiar szukania
powołań misyjnych dla misji zagranicznych właśnie w środowisku dotychczas trochę zaniedbanym przez różne instytuty misyjno–apostolskie. Wyraża to w Nr 16 gdy mówi: "Ten instytut ma

również jako cel szczególny kształcenie misjonarzy i powiększenie ich liczby dla kultywowania
powołań apostolskich, przede wszystkim powołań spóźnionych. To jest racją jego istnienia i to
jest też środkiem najskuteczniejszym, by pracować dla chwały Bożej i dla zbawienia dusz", Od
członków Instytutu wymaga, by włożyli całą ich gorliwość w rozwój dzieła dla powołań spóźnionych. Ale gdzie ich szukać? Również to wskaże wyraźnie. „...zakładając instytut przede
wszystkim w ośrodkach, gdzie by się rozwijał...” i „zakładając seminaria ... w miejscowościach
gdzie duch wiary i wielodzietne rodziny dają więcej nadziei znalezienia dobrych powołań”. Po
tym zaleceniu mówi o właściwym celu Instytutu: „Gdy pierwszy cel Dzieła zostanie osiągnięty
nic nie będzie stało na przeszkodzie dla misjonarzy, by przyjąć misje zagraniczne” (18). Od
członków domaga się gotowości poświęcenia się, więcej pragnienia „poświęcenia się misjom
zagranicznym” Nr 31. Tej samej postawy wymaga od rodziców podkreślając, by oni „pozwolili
synowi spędzić jego życie na misjach zagranicznych” Nr 30. Już postulanci powinni otrzymać
tę zgodę od swych rodziców (Nr 57). Nowicjusze podejmują ciężki obowiązek przygotowania
się do przyszłej posługi przenikając się przykładami św. Rodziny: „Nowicjusz przez swe powołanie powołany, by być misjonarzem lub pomocą na misjach, będzie starał się przepoić tymi
dyspozycjami świętymi i starał się, by one wzrastały każdego dnia w jego sercu, aby tym przygotować się do wszystkich wyrzeczeń życia apostolskiego” Nr 68. A w Nr 94 gdy mówi o pracy
ręcznej, podkreśla: „... Tym przygotowują się do pracowitego życia misyjnego”.
Bardziej szczegółowy i programowy schemat dla misji zagranicznych nie znajduje się w Konst.
1895 roku. Tylko w Nr 147 jest polecenie ogólne: „Zostaną przygotowane również instrukcje
szczegółowe dla misji zagranicznych, w taki sposób, by móc, gdy się pozna język kraju, w którym
będzie się ewangelizować, wyjaśnić jasno jedność Boga, Jego duchowość, konieczność czczenia
Go, dowodu na boskość religii i objawienia, przymioty prawdziwego Kościoła Jezusa Chrystusa
itd”.
Wszyscy mają być gotowi, by wyjechać na misje zagraniczne, jednak realizacja tego uzależniona
jest od przełożonych Nr 154, a w Nr 435 powie: „Członkowie Instytutu poświęcając się bez
reszty misjom zagranicznym powinni być gotowi udać się wszędzie gdzie Bóg ich pośle zleceniem ich przełożonych”. Naturalnie na pierwszym miejscu jest zadaniem Przełożonego Gen.
zadecydowanie, kto wyjedzie na misje Nr 741. On również będzie troszczył się, by im pomóc
swoimi radami i instrukcją Nr 742. Teren misyjny ma być uzgodniony ze Stolicą Apostolską,
jednakże w Nr 743 Założyciel wyraża swoje życzenie: „Wysyłając na misje będzie się miało na
względzie większą chwałę Bożą i jeśli Stolica Apostolska da możliwość wyboru, będzie dawało
się pierwszeństwo krajom, które znajdują się w większej potrzebie, tak z powodu braku misjo-

narzy jak z powodu ich nieszczęśliwego stanu i niebezpieczeństwa potępienia, na które są narażeni jego mieszkańcy..”. W tym samym numerze Założyciel podkreśla inne elementy uprzywilejowane jak: obfity owoc, dobre dyspozycje mieszkańców, środki, które można tam znaleźć dla
zachowania wytrwałości lub szerzenia większego światła Ewangelii, zła, które z większą koniecznością domagają się środków zapobiegawczych. Również życie misjonarzy wysłanych do
innych krajów musi być zgodne z życiem innych członków Instytutu. W Nr 165 mówi: „Ci,
którzy zostaną wysłani na misje zagraniczne przyłożą się do zachowywania Konstytucji jak je
praktykuje się w innych domach. Nie mogą żyć pojedynczo”.

Ks. Adam Sobczyk MSF. 100–lecie śmierci Ojca Założyciela impulsem
do duchowej odnowy Polskiej Prowincji MSF.
Odczyt wygłoszony w czasie obrad Kapituły Prowincjalnej Prowincji Polskiej Zgromadzenia MSF 17–20.04.2007. Bąblin 18.04.2007.

Niewiele ponad dwa tygodnie temu przeżywaliśmy druga rocznicę śmierci naszego rodaka papieża sługi Bożego Jana Pawła II. Mimo, że upłynęły już dwa lata od jego odejścia do domu
Ojca, to wciąż odczuwamy jego obecność, przywołujemy w pamięci jego słowa, modlitwę, świadectwo życia. Z pewnością odejście wielkiego człowieka pociąga za sobą uczucie wdzięczności,
że Bóg dał go swemu Kościołowi jako przewodnika, a z drugiej duży smutek i pustkę oraz
poczucie wysoko postawionej poprzeczki w dziedzinie życia duchowego i moralnego. To doświadczenie odejścia sługi Bożego Jana Pawła II, pozwala nam Misjonarzom Świętej Rodziny,
żyjącym na początku trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa, choć w przybliżeniu wyobrazić sobie
stratę, jaką poniosło nasze Zgromadzenie prawie 100 lat temu, kiedy Ojciec Jan Berthier opuścił
swoje umiłowane dzieci. Założyciel wielokrotnie mówił o śmierci i dobrze się do niej przygotowywał. Świadczy o tym chociażby jego testament duchowy spisany już w 1903 roku. Jednakże
16 października 1908 roku odszedł na spotkanie Chrystusa, którego miłował, Matki Saletyńskiej,
której służył i świętego Józefa, którego opieki wzywał. Pozostawił następców i dzieło, które
wymagało dalszego rozwoju.
Wszystkich Misjonarzy strata Założyciela napełniła bólem i lękiem. Czy zadośćuczynią wymaganiom Księdza Berthier, czy wypełnią jego charyzmat, a w przyszłości, czy właściwie odczytując znaki czasu pozostaną wierni charyzmatowi Zgromadzenia? Nic dziwnego, że w pierwszych
latach po śmierci Ojca Założyciela jego uczniowie starali się wiernie realizować wskazówki, jakie
im zostawił. Wraz z upływem czasu, zmieniały się priorytety: zakonność, misyjność czy praca
formacyjna. Niemniej jednak zawsze na pierwszym miejscu znajdowała się troska o dążenie do
świętości członków Zgromadzenia i ludzi, do których misjonarze zostaną posłani. Wierni orędziu Maki Bożej z La Salette, przekazanemu przez Założyciela: „Idźcie ogłoście to całemu mojemu ludowi”, misjonarze niosą dobrą nowinę, w duchu świętorodzinnym, to znaczy dążąc do
zjednoczenia z Bogiem według wzoru Jezusa, Maryi i Józefa. W tym dążeniu realizują swoje
posłannictwo zarówno wewnątrz, wobec siebie, jak i poprzez apostolat względem świata.

Nie sposób w tym miejscu dokonać dokładnej analizy tych minionych 100 lat. Wypada jedynie
zadać sobie pytanie, jak dzisiaj Polska Prowincja MSF żyje duchowymi wskazaniami Ojca Założyciela. Tak postawione pytanie jest zasadne, gdyż mimo upływu 100 lat wskazania duchowe
Księdza Jana Berthier pozostają wciąż aktualne i niezmienne. Tym bardziej, że właśnie od kondycji duchowej członków Zgromadzenia zależy także skuteczność jego apostolatu.

1. Odnowa duchowa realizacją wskazań Założyciela i Konstytucji Zgromadzenia
Mówiąc o odnowie duchowej należy uwzględnić zarówno jej wymiar indywidualny jak i wspólnotowy. Na szczególna uwagę zasługują zatem: życie modlitewne, zakonne i wspólnotowe. Odnowę we wszystkich tych wymiarach należy rozpocząć od przybliżenia wzoru życia Świętej Rodziny z Nazaretu. Nasz Ojciec Założyciel podkreślał: Powinniśmy, stać się dziećmi Świętej Rodziny, przez przeniknięcie wszystkiego duchem modlitwy. Nasze prace, studia, odpoczynek, w
nocy i w dzień, zawsze powinny być przeniknięte modlitwą. Założyciel nakazuje modlić się i
medytować ze Świętą Rodziną, naśladować zarówno Jej życie kontemplacyjne, jak i aktywne,
korzystając w tym celu z odpowiedniej lektury duchowej. Podaje trzy sposoby kontemplacji
Świętej Rodziny: podczas modlitwy – nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo
Drogi Krzyżowej i inne, w działaniu – praca, nauka oraz przebywając z Nią w wieczności w
domu Ojca428.
W szkole Nazaretu Ksiądz Berthier akcentował konieczność nabywania cnót, które panowały
w świętej Rodzinie, wymieniając pobożność, pracę i zjednoczenie serc429. Mówiąc o pobożności wymienił praktyki modlitewne, które przyszły misjonarz powinien wypełnić. Zaliczył do nich
półgodzinne rozmyślanie, codzienne uczestnictwo we mszy świętej, czytanie duchowne, modlitwy poranne i wieczorne, szczegółowy rachunek sumienia, nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, różaniec i akty strzeliste o każdej porze dnia. Pobożność ta wzrasta dzięki regularnemu
przystępowaniu do sakramentów świętych430.
Drugą z wymienianych przez Berthier i zalecanych swym uczniom do kontemplowania i praktykowania cnót Świętej Rodziny była praca. Twierdził, że przyszli misjonarze muszą łączyć zamiłowanie do pracy z duchem modlitwy. Praca utrzymuje młodzieńców w duchu prostoty,
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skromności i pracowitości. Pomaga także w zachowaniu ducha ubóstwa Świętej Rodziny, którego chcemy odtworzyć i przyczynia się do oszczędzania środków materialnych, jakie Opatrzność zsyła na powołania misyjne431.
Trzecim sposobem kontemplacji życia Świętej Rodziny jest zjednoczenie serc. Berthier nauczał,
że: „Święta Rodzina jest doskonałym wzorem każdej wspólnoty zakonnej i każdej rodziny chrześcijańskiej. Jest ona idealnym modelem zjednoczenia serc, wzajemnej ustępliwości, posłuszeństwa, wyrzeczenia samego siebie na rzecz innych”432.
W ten sposób wybrzmiewa wielkie znaczenie wspólnotowości w świętorodzinnym rysie duchowości Założyciela. Wewnętrzna jedność we wspólnocie żyjącej duchem Świętej Rodziny, to dla
Berthier podstawa zarówno formacji, jak i apostolstwa. Pierwsza wspólnota w Grave odznaczała
się wzajemną miłością, radością z przyjęcia nowych członków. Wszyscy żyli jak bracia. Jeśli ktoś
przeżywał jakieś doświadczenie, inni pocieszali go, dodawali otuchy i modlili się za niego. Założyciel wzywał swoich uczniów:
„Miejcie przed oczyma Świętą Rodzinę. Mówcie o Niej, ukazujcie Jej wzór i sprawcie, by była
kochana i naśladowana. Nie pozwólcie się owładnąć duchem świata. Brońcie się naśladując
cnoty Świętej Rodziny. Idźcie za duchem Ewangelii, a nie maksymami świata. Musimy być zakonnikami, a nie ludźmi, którzy szukają tylko przyjemności i wygody”433.
O tym, że wskazówki Ojca Założyciela zostały już dokładnie przeanalizowane przez jego następców świadczą liczne dokumenty wzywające do odnowy. Należą do nich przede wszystkim
najnowsze Konstytucje, które podają sposoby realizacji charyzmatu Instytutu. Są wśród nich
między innymi: przepojenie działania duchowością świętorodzinną oraz wykształcenie i formacja ciągła. One to mają przyczynić się do uformowania misjonarza według najnowszych wskazań
zawartych w adhortacji apostolskiej Pastores dabo vobis, gdzie Jan Paweł II, wskazał na konieczność formacji ogólnoludzkiej, duchowej, intelektualnej i duszpasterskiej434.
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O tym, jak ważna dla „duchowych synów” Księdza Berthier jest wierność duchowi Założyciela,
świadczy fakt, że już w pierwszym numerze Konstytucji ujęta została duchowość Zgromadzenia. Czytamy tam, że: Misjonarze Świętej Rodziny są apostolsko–klerycką wspólnotą na prawie
papieskim, która przez publiczne śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa poświęca się Bogu,
który powołał nas do istnienia w celu naśladowania Chrystusa. To naśladowanie jest szczególną
formą życia duchowego, którą my konkretnie mamy realizować według cnót Świętej Rodziny
aż do chrystoformizacji435.
Wspólnota w wierze i w modlitwie przez wspólne życie według rad ewangelicznych pozwala
rozwijać życie duchowe poszczególnych jednostek jak i całego Zgromadzenia w naśladowaniu
i upodabnianiu się do Chrystusa. Wspólna modlitwa Misjonarzy Świętej Rodziny ma wyrażać
nasze wewnętrzne zjednoczenie z Bogiem i stanowić fundament apostolatu436. Jedność z Chrystusem celebrujemy szczególnie przez liturgię, której kulminacyjnym momentem jest Eucharystia. Ponadto liturgia godzin, czytanie Pisma Świętego i inne praktyki modlitewne mają pomagać
Misjonarzom egzystować w świadomości nieustannej obecności Chrystusa w ich życiu. Z kolei
życie sakramentalne oprócz Eucharystii i odczuwaniu tożsamości kapłańskiej ma opierać się na
ciągłej gotowości do nawrócenia, wyrażonej przez częste korzystanie z sakramentu pokuty, miesięczne dni skupienia i rekolekcje437.
W Konstytucjach z 1985 roku mowa jest o naszym powołaniu do świętości. Wskazują one, że
trzy elementy: świętość – wspólnota – posłannictwo, mają szczególną wartość dla Zakonników,
ponieważ nasze powołanie jest włączone we wspólne powołanie całego Kościoła. Zostanie ono
tylko wtedy dobrze zrozumiane, gdy będziemy je widzieli w świetle ogólnego powołania do
świętości w Kościele. Szczególność stanu zakonnego polega na tym, że staramy się o realizowanie naszego powołania chrześcijańskiego na drodze rad ewangelicznych i według własnego charyzmatu rodziny zakonnej. W nowych Konstytucjach znajdujemy te trzy elementy przytoczone
powyżej i to wprawdzie w pierwszych podstawowych rozdziałach: nasze posłannictwo (missio),
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nasze poświęcenie się Bogu (consecratio), oraz nasze życie wspólnotowe (Communio). To podkreśla, że duchowość naszej rodziny zakonnej jest włączona w duchowość dzisiejszego Kościoła438.

2. Troska o formację zasadniczą
Pamiętając o formacji ciągłej w perspektywie dalszej odnowy duchowej w naszym Zgromadzeniu, należy większą uwagę poświęcić formacji zasadniczej. Szczególną troską należy objąć formację następnych pokoleń misjonarzy Świętej Rodziny. Jej program zawarty został w dokumentach Zgromadzenia. Wypada jedynie na bieżąco korygować błędy. W tym celu potrzebny jest
koordynowany przez wyższych przełożonych jeden nurt formacyjny od postulatu poprzez seminarium i formację ciągłą. Szczególnie istotne, na co wielokrotnie zwracał uwagę Jan Berthier
jest stawianie młodym ludziom ideałów. Skoro przychodzą by służyć Chrystusowi, to chcą czegoś więcej niż daje świat. I nawet, widząc różne mankamenty, pragną wierzyć, że można żyć
lepiej, pobożniej i z większą nadzieją służyć Bogu i ludziom, do których zostaną posłani.
Ojciec Założyciel podkreślał, że w celu rozkrzewiania ducha Świętej Rodziny, Instytutowi potrzeba ludzi młodych bogobojnych, pobożnych, wielkodusznych, pracowitych, inteligentnych,
roztropnych, zdecydowanych poświęcić swe życie na praktykowanie rad ewangelicznych: posłuszeństwa, ubóstwa i czystości. Ludzie ci mają także być gotowi ofiarować swoje życie dla wychowania innych misjonarzy oraz na misje zagraniczne439. Odnośnie do kandydatów, którzy
wstąpią do Instytutu, Berthier mówił, by pomóc im zrozumieć zobowiązania, jakie mają wszyscy
wobec domu i by nabrać ducha Świętej Rodziny, tzn. ducha miłości bliźniego, zaparcia się siebie,
pokory, ubóstwa i wyrzeczenia, które trzeba mieć, będąc misjonarzem440.

3. Rola przełożonych w koordynacji procesu odnowy
Troska o realizację wskazań Założyciela i jego następców należy do każdego z członków Zgromadzenia. Jednak nad całością powinien czuwać przełożony wraz ze swoim zarządem. Częste
rozmowy zwłaszcza podczas wizytacji i innych spotkań w domach formacyjnych i parafiach
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powinny rozpoczynać się od pytań dotyczących życia duchowego danej wspólnoty i poszczególnych jej członków. Kwestia wspólnych modlitw, medytacji, dni skupienia, rekolekcji i innych
ćwiczeń duchowych, powinna być przedmiotem szczególnej troski przełożonych. Dlatego Jan
Berthier tak wielką wagę przywiązywał do wyboru przełożonego. W swoim testamencie napisał:
„trzeba, na przełożonych wybierać tych, którzy są bardziej przejęci duchem Zgromadzenia i
chętniejsi do realizowania jego celów; którzy są więcej przywiązani do Zgromadzenia i sumiennie przestrzegają reguły i obyczaje. Oni, bowiem mając silną rękę i odznaczając się wielka dobrocią, będą najodpowiedniejsi do reprezentowania Instytutu godnie na zewnątrz i do przysparzania mu blasku. Obowiązkiem sumienia jest wybierać do tak ważnej funkcji najgodniejszego.
Nie wolno tu się oglądać na spory i skłonności partykularne. Przede wszystkim należy odrzucić
takich kandydatów, którzy zdradzają chęć awansowania i starają się o urzędy. Duch, bowiem
takich jest daleki od ducha Świętej Rodziny. Raczej należy takich wybierać, którzy unikają honorów, którzy potrafią utrzymać karność w klasztorze, którzy potrafią sobie zjednać miłość i
oddanie podwładnych przez swoja dobroć, poświęcenie się, roztropność i zachowanie tajemnic.
Tacy bowiem potrafią na zewnątrz godnie reprezentować Zgromadzenie przez roztropne zarządzanie i szlachetność form przy kontaktowaniu się ze światem”441.

4. Dziękczynienie elementem odnowy duchowej Zgromadzenia
Ważnym elementem rozwoju duchowego chrześcijanina jest umiejętność dziękczynienia.
Chciejmy w przededniu 100 rocznicy śmierci Założyciela, dziękować Bogu za osobę i dzieło
Jana Berthier i prosić o jego rychłą beatyfikację. Okażmy wdzięczność kapłanom, którzy są
wśród nas i którzy odeszli do Pana, za ich przykład życia zakonnego, pomoc w odkryciu i realizacji powołania, oraz za troskę o rozwój Zgromadzenia a szczególnie Polskiej prowincji. Uczcijmy 50 rocznicę śmierci księdza Antoniego Kuczery, założyciela polskiej prowincji Misjonarzy
Świętej Rodziny, która przypadnie 24.06.2008 roku. Wyrazem naszej wdzięczności niech będzie
pielgrzymka do grobu Ojca Założyciela, by osobiście i jako wspólnota jego duchowych synów,
złożyć hołd i dokonać aktu całkowitego oddania dziełu rozpoczętemu przez Jana Berthier.
Trzeba już dzisiaj prosić za wstawiennictwem Sługi Bożego, by w dalszym ciągu Zgromadzenie
przez niego założone, w duchu Rodziny Nazaretańskiej przyczyniało się do uświęcania własnego, rodzin, wśród których pracuje i społeczeństw, do których zostanie posłane.
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Por. J. Berthier. Testament duchowy. Grave 1903.

Podsumowując wypada zaznaczyć, że nie trzeba nam po raz kolejny opracowywać programu
odnowy duchowej Polskiej Prowincji MSF. Nauczanie Ojca Założyciela, najnowsze Konstytucje i Dyrektorium, a także liczne dokumenty powstałe w naszym Zgromadzeniu po Soborze
Watykańskim II, w tym chociażby bogaty program odnowy zawarty w dokumencie programowym z kapituły prowincjalnej w 2001 roku, zawierają wszystkie potrzebne wskazówki442. Były
one już przedmiotem rozważań w czasie wielu kapituł generalnych i prowincjalnych. Znaczna
ich część została już wcielona w życie, ale wiele jeszcze pozostaje do zrobienia.
Pytając o sposób duchowej odnowy należy umiejętnie wrócić do źródeł, akomodując do czasów
współczesnych wskazania naszego Założyciela. Odpowiednie wydają się być te spisane w Adnotationes przez księdza J. Ferrand, w których Ksiądz Berthier zachęca byśmy się formowali na
świętych. W tym celu pyta o wspólną modlitwę w naszych domach, o czas na 30 minutowe
rozmyślanie, wielką wagę przywiązuje do dni skupienia i rekolekcji, podając tematy, jakie należy
w nich podejmować. Ponadto podkreśla wartość życia zakonnego w wierności radom ewangelicznym, szczególnie ślubowi posłuszeństwa. Podnosi kwestię przywiązania do domu i do
wspólnoty, bez której wszelka działalność partykularna nie przynosi pożądanych efektów. Wielokrotnie, stawiając za wzór Świętą Rodzinę akcentuje potrzebę życia w posłuszeństwie, wzajemnym szacunku i kulturze443.
Ponadto troszcząc się o odnowę duchową Zgromadzenia, Założyciel podpowiada, by starać się
przepoić nasze wspólnoty duchem Świętej Rodziny. Dopiero wtedy można skutecznie ewangelizować, przekazując rodzinom i światu te wartości, którymi odznaczała się Rodzina Nazaretańska, i którymi sami staramy się żyć. Pomocą i inspiracją w tym dziele niech nam będę słowa
Założyciela zawarte w jego duchowym testamencie: „O Święta Rodzino! Pod Twoją opiekę postawiłem to skromne Dzieło od samego początku jego powstania! Przez Ciebie stało się
wszystko dobro w tym domu nawet u tych, którzy nie wytrwali. Przez Ciebie wzrosła ta rodzina
w pokoju i dobrym duchu. Zachowaj dla niej swą łaskawość. Ugruntuj cnoty, które za Twoim
przykładem są tutaj pielęgnowane! Oddalaj od niej ducha światowego, chęć sławy, pychę, oraz
dążenie do wygody i zainteresowań ziemskich! – Przed moją śmiercią to jedno tylko mam pragnienie i tę ambicję, bym widział, jak będzie wzrastać w Twoim duchu. Jestem, bowiem przekonany, że przez to pomnoży się liczebnie i uczyni wiele dobrego dla tych, których u siebie
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Zob. Misjonarze Świętej Rodziny. Dokument programowy. Red. B. Peć. Bąblin 2002.
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Por. Wypowiedzi Ojca Założyciela w zapiskach ks. J. Ferrand MSF 1901–1908. Rzym 1984. Nr 377; 437;

przyjmę i dla tych, których buduje swoim przykładem. Nie bój się, mała trzódko – tak wołam
do Moich Dzieci. Jeżeli będziecie się starali być dziećmi Świętej Rodziny, niczego wam nie zabraknie. A według zapewnienia Opatrzności, będziecie twórcami dobra”444.
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Por. J. Berthier. Testament duchowy.
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Streszczenia napisanych prac:

Ks. Mariusz Robak MSF
Naśladowanie Świętej Rodziny na podstawie pism księdza Jana Berthier

Praca magisterska napisana na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu. Sekcja w
Kazimierzu Biskupim. Poznań 2001. Promotor: Ks. dr Bogusław Kudla MSF.

Zasadniczym celem niniejszej pracy, była próba ukazania na podstawie dzieł ks. Berthier Świętej
Rodziny jako wzorca do naśladowania dla wszystkich stanów chrześcijańskich, a w szczególności dla rodziny. Zaprezentowany materiał w poszczególnych rozdziałach pozwala sformułować
następujące wnioski, które są zarazem odpowiedzią na pytania szczegółowe postawione we
wstępie tejże pracy.

1. Koniec wieku XVIII i I poł. XIX w. to czas wewnętrznego podziału wśród katolików we
Francji. Sekularyzacja społeczeństwa doprowadziła do jego dezintegracji. Wraz z upadkiem
wiary przyszedł upadek moralności. Polityka państwa była błędna i skierowana przeciw rodzinie. Jan Berthier obserwując te wszystkie okoliczności, widział jak rodzina i poszczególni jej
członkowie przeżywają kryzys własnej tożsamości, również religijnej. Podejmuje kroki, aby
wskazać właściwą drogę, pisząc książki dotyczące naprawy życia chrześcijańskiego rodzin i poszczególnych stanów.
O. Założyciel uczył się szacunku, wzajemnej miłości, ale i ciężkiej pracy na rzecz najbliższych.
Dom, w którym się wychowywał, stanowił środowisko wprowadzania dzieci w solidarność
i odpowiedzialność wspólnotową. Jego rodzice starali się przygotować swojego syna do właściwego przeżywania relacji z innymi ludźmi. Rodzina przyszłego kapłana stała się najbardziej korzystnym środowiskiem wychowawczym. Tam była głęboka więź wspólnotowa, wielogodzinne
przebywanie ze sobą tak w pracy jaki na modlitwie. Tam panowała głęboka wiara, nadzieja
i miłość, mimo śmierci członków rodziny. Jan Berthier nauczył się od swoich rodziców pobożności i pracowitości. Te dwie cechy jego charakteru pomogły mu w posługiwaniu pielgrzymom,
gdy przebywał na Górze La Salette, w pracy misjonarsko – pisarskiej, jak i przy zakładaniu
i rozwoju nowo powstałego dzieła, którego wzorem zastała Święta Rodzina z Nazaretu.

2. J. Berthier do końca swojego życia pozostał wiernym Apostołem Płaczącej Pani z La Salette.
Jej Słowa, „Oznajmijcie to całemu ludowi”, tak głęboko wywarły wpływ na Jana Berthier, iż to
żądanie Płaczącej Pani stało się celem jego życia, określiło misyjny charakter jego powołania.
Postanowił wykorzystać każdą sposobność, aby poselstwo Najświętszej Maryi Panny z La Salette ogłaszać całemu ludowi. W tym celu w kilkunastu diecezjach swej ojczyzny głosił słowo
pokuty i nawrócenia, którego adresatem była przede wszystkim rodzina.

3. Wierność ks. Jana Berthier Nauczycielskiemu Urzędowi Kościoła potwierdzają następujące
fakty: zdecydowanie się sprzeciwił modernizmowi, który był zagrożeniem dla ówczesnego Kościoła. Bronił autorytetu papieża i biskupów popierając wydanie dekretu „Lamentabili”, który
potępiał 65 twierdzeń modernistycznych, sprzecznych z nauczaniem Kościoła. Studiował encyklikę Piusa X „Pascendi”, która opisywała typowe rysy modernistycznego filozofa, wierzącego,
teologa, historyka, krytyka, reformatora. Pisał w „Posłańcu Świętej Rodziny” o mianowaniu
przez papieża Piusa X komisji do przygotowania nowego katalogu błędów panujących we
współczesnej teologii, filozofii, egzegezie. Przetłumaczył katechizm zatwierdzony przez Piusa

X. Jego znaczne fragmenty opublikował w swym Posłańcu, a w ramach lektury duchowej wyjaśniał swoim uczniom jego treść. Pragnął, aby Stolica Apostolska opublikowała coś w rodzaju
kompendium dla użytku profesorów. W trosce o zgodność doktrynalną za Stolicą Apostolską
Ojciec Berthier polecił, by wszyscy jego uczniowie przeczytali jego książki i by w ten sposób, w
swoim działaniu dla zbawienia człowieka reprezentowali nieskazitelną doktrynę katolicką o rodzinie. Korzystał z każdej okazji, by utwierdzać w swoich uczniach szacunek i miłość do Stolicy
Apostolskiej.

4. Ks. Jan Berthier mówiąc o życiu chrześcijańskim uczył swoich słuchaczy i czytelników wpatrywania się w biblijny obraz Świętej Rodziny. Ze względu na niewykształconą wówczas teologię
Świętej Rodziny, przypomnijmy, że jej inicjatorem był Leon XIII, który wydał szereg dokumentów na ten temat, Ojciec Założyciel korzystał także z wypowiedzi ojców Kościoła i innych teologów, poruszających problematykę świętorodzinną. W czasach księdza Berthier teologia Świętej Rodziny miała bardzo apokryficzny charakter, przekazujący nierzeczywisty obraz „Małej
Trójcy z Nazaretu”. Misjonarz z Góry La Salette wykorzystując ówczesne badania teologiczne
nad Ewangelią dzieciństwa, przedstawił w swoim nauczaniu doktrynę Świętej Rodziny w sposób
bardzo wyważony, uwzględniający element pastoralny, co wiązało się z użyciem języka prostego,
zrozumiałego dla ludzi, którym głosił rekolekcje. Dlatego odnajdujemy w przekazie o Świętej
Rodzinie opisy, które bezpośrednio nie występują w Biblii, ale są potwierdzone przez tradycję
pozabiblijną. Prezentacja – opis wewnętrznego życia Świętej Rodziny, gdzie Wcielenie było centralnym wydarzeniem, zgodnie z intencją ks. Jana Berthier, stało się bazą mówienia o naśladowaniu „Małej Trójcy”. „Święta Rodzina jest doskonałym wzorem [...] każdej rodziny chrześcijańskiej. Jest ona idealnym modelem zjednoczenia serc, wzajemnej ustępliwości, posłuszeństwa,
wyrzeczenia samego siebie na rzecz innych”. W pismach Berthier stanowi oprócz aretologicznego wymiaru naśladowania Świętej Rodziny ważny czynnik budujący duchowość świętorodzinną.

5. Naśladowanie Świętej Rodziny według Jana Berthier polegało na praktykowaniu cnót. Rozróżnił on następującą gradację cnót: cnoty teologiczne, cnoty moralne względem innych, cnoty
względem siebie samego. Miłość do Boga według Jana Berthier wyraziła się: w wierze, nadziei,
miłości, posłuszeństwie, religii, kulcie i modlitwie. Miłość do bliźniego: w szacunku do przełożonych, posłuszeństwie, w miłości do bliźniego, w gorliwości o zbawienie dusz i łagodności.
Miłość do siebie samego: w pokorze, czystości, skromności, umartwieniu, umiłowaniu pracy,

ubóstwie, cierpliwości, w doświadczeniach i wytrwałości. Aby pielęgnować duchowość nazaretańską należy posiadać i rozwijać powyższe cnoty. Przyjmować, to co może wzmocnić ich rozwój, a unikać czynników mogących spowodować ich stagnację. Jan Berthier zaleca postępować
wedle miłości Boga, bliźniego i siebie samego, a wtedy duch Świętej Rodziny będzie przemieniał
nas i nasze rodziny.

6. Rozważając teologię świętorodzinną ks. Jana Berthier i odkrywając jej nowatorstwo i aktualność nauczania należy zauważyć, że rodzina jako podstawowa komórka życia społecznego stanowi o jakości szeroko rozumianej społeczności. Tworzy ją i ubogaca. Staje się ona podstawowym fundamentem wychowania religijnego każdego człowieka i to właśnie na niej spoczywa
odpowiedzialność za kształtowanie odpowiednich postaw moralnych wśród chrześcijan. Dostrzegł to misjonarz z La Salette. Rodzina, zdaniem ks. Berthier, aby mogła wypełnić należycie
zadanie wobec Boga, człowieka i społeczeństwa, potrzebuje doskonałego wzoru. Toteż Bóg w
swoim zamyśle odkupienia świata postanowił na samym jego początku okazać światu przykład
rodziny zawiązanej, myślącej i żyjącej, według jego prawa miłości, w której wszystkie osoby
znajdą i budują najdoskonalszy wzór życia domowego. Jan Berthier proponuje, aby nad tym
wzorem zastanowiły się gruntownie rodziny katolickie. Jeżeli mają nadejść lepsze czasy i uzdrowione ma być społeczeństwo, życie rodzinne powinno stać się powtórzeniem i wcieleniem życia
Świętej Rodziny. Nie chodzi o to, aby poszczególni członkowie rodziny: ojciec, matka oraz
dzieci znali jedynie powierzchownie ten wzór, dowiadując się od czasu do czasu coś o nim, lecz
aby, zwracając się w modlitwie do Świętej Rodziny, weszły w zażyły kontakt osobowy. Tu raczej
idzie o głębokie przeświadczenie, że prawdziwe szczęście i spełnienie może wypływać jedynie z
życia opartego na przykazaniach Bożych. Uzdrowienie niedomagającej rodziny może nastąpić
na skutek jej zbliżenia do absolutnego wzoru – Rodziny Nazaretańskiej. Od niej małżonkowie
uczyć się powinni na nowo miłości Bożej i wzajemnej miłości. Tam dzieci i młodzież mogą
zaczerpnąć wzór posłuszeństwa i uległości swym rodzicom, a dorośli przełożonym. Tam wreszcie wychowawcy, moderatorzy powinni nauczyć się zasad, według których rządzi się nowa pedagogika. Z teologicznego punktu widzenia tylko w ten sposób mogłaby być uzdrowiona rodzina–środowisko prawidłowego rozwoju każdego dorastającego człowieka. Należy więc, jak
Jan Berthier, odsyłać rodziny po naukę do nazaretańskiego wzoru.
Przy formowaniu odpowiedzi na postawiony problem autor niniejszego opracowania dostrzegł,
że bardzo ważne byłoby skoncentrowanie się na samym Wcieleniu jako wydarzeniu uświęcającym związek małżeński Józefa i Maryi.

Ks. Karol Wojciech Wacholc MSF
Znaczenie modlitwy w życiu człowieka w nauczaniu sługi Bożego księdza Jana Berthier (1840–1908), Założyciela Zgromadzenia Misjonarzy
Świętej Rodziny

Praca magisterska napisana w Papieskim Wydziale Teologicznym
w Warszawie Sekcja św. Jana Chrzciciela na seminarium z teologii duchowości
pod kierunkiem ks. dra Adama Sobczyka MSF. Warszawa 2006

Celem niniejszej pracy było przedstawienie znaczenia modlitwy w życiu człowieka na podstawie
osobistego doświadczenia i nauczania księdza Jana Berthier oraz jego uczniów. Zadanie to próbowano zrealizować w oparciu o bogatą literaturę, podzieloną na źródła podstawowe zawierające nauczanie i wypowiedzi Ojca Założyciela w temacie modlitwy, dostępne w języku polskim
oraz francuskim. Wiele miejsca poświęcono nauczaniu Kościoła przełomu XIX i XX wieku,
przedstawionemu głównie w encyklikach i listach papieża Leona XIII, które stanowiły inspirację
i wsparcie dla Założyciela nowego Zgromadzenia. W pracy uwzględniono także inne opracowania Misjonarzy Świętej Rodziny, dotyczące Jana Berthier oraz literaturę pomocniczą. Zebrany
materiał poddano analizie pod kątem modlitwy, a następnie usystematyzowano w trzech aspektach: życia modlitwy Jana Berthier, wykładu modlitwy Ojca Założyciela, percepcji tego wykładu
w ideale Świętej Rodziny podjętym przez duchowych synów Jana Berthier.
W I rozdziale pracy ujęto panoramę polityczną, społeczną i religijną rzeczywistość życia, pracy
oraz modlitwy Jana Berthier. Analiza składowych tła historycznego ukazała istotę głębokiego
dysonansu pomiędzy duchem tego świata, który otaczał Berthier, a duchem modlitwy, który mu
towarzyszył przez całe życie. Wśród druzgoczących religijny porządek świata przemian politycznych Francji i Europy, modlitwa jednego człowieka zdawała się nie mieć żadnego znaczenia.
Życiorys Jana Berthier i dzieło jego życia zamknięte w książkach i otwarte w Zgromadzeniu
Misjonarzy Świętej Rodziny, ukazuje jednak coś zupełnie innego. Człowiek modlitwy przerasta
swoją doczesną rzeczywistość, nie pozostaje bierny, a zwłaszcza w obliczu kryzysu, odczytuje
znaki czasu i dzieli się łaską wiary. Zadaniem tego rozdziału było uwidocznienie realiów życia,
w których kształtował się duch modlitwy Ojca Założyciela.
Rozdział II przedstawia wykład modlitwy, który przekazał ksiądz Berthier sobie współczesnym,
podnosząc ich w ten także sposób z upadku, do którego prowadził wojujący ateizm. Godność

człowieka wierzącego, sponiewierana przez antyklerykalną demagogię proletariatu, w modlitwie
odzyskiwała właściwą rangę doczesną i cel ostateczny. Berthier stawiał na człowieka, który został wezwany w akcie stwórczym do relacji z Bogiem. Modlitwa była zdaniem Ojca Założyciela
jednym z właściwych sposobów odpowiedzi ze strony człowieka na to Boże zaproszenie. Z tego
powodu Jan Berthier kładł w swoim wykładzie pełen jasności plan modlitewnego rozwoju dla
wszystkich ludzi Kościoła. Zwłaszcza dla rodzin i duchowieństwa. Ukazał każdemu z nich, w
jaki sposób, gdzie, kiedy i o co ma się modlić. Ukazał również poziomy modlitewnego uniesienia
ku Bogu, a także owoce, które na poszczególnych etapach modlitwy są możliwe do osiągnięcia.
Jako wyśmienity pedagog nie unikał tematów trudnych związanych z modlitwą, wyraźnie określał warunki, jakich domaga się modlitwa tak od jednostki jak od wspólnoty. Przestrzegał bardzo
stanowczo przed zaniedbaniem modlitwy. Widział w niej bowiem miejsce zjednoczenia człowieka z Bogiem, a nade wszystko środek do zbawienia. W tym też kontekście, zbawienia człowieka podjęta została spuścizna życia modlitwy księdza Jana Berthier przez jego duchowych
synów, którym dał za patronkę Świętą Rodzinę.
Rozdział III oddaje praktyczny wymiar tego, co człowiek modlitwy, Jan Berthier w duchu wiary
rozpoznał, a w duchu ufności podjął i z miłością przekazał we wzorze Świętej Rodziny. Jako
Misjonarz Płaczącej Pani stawał się nauczycielem i wychowawcą, duszpasterzem, a nade
wszystko przykładem kapłana pełnego modlitwy i czynu.
Całe to spektrum duchowości Jana Berthier włączone jest w charyzmat Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Teoria i praktyka modlitwy Jana Berthier skumulowana w Świętej Rodzinie jest dopełnieniem jego służby Kościołowi. Misjonarze Świętej Rodziny, podejmują w
duchu posłuszeństwa Ojcu Założycielowi, dorobek duchowy, jaki pozostawił. W centrum naszego życia jest Eucharystia i modlitwa wewnętrzna, w centrum jest Święta Rodzina, ale w centrum są też ludzie, którzy dzięki modlitwie dokonują przewartościowań swoich odniesień z doczesności na wieczność. Misjonarze Świętej Rodziny są od ponad 110 lat aktywną wspólnotą
Kościoła. W tym 85 lat na terenie Polski. Swoją zakonną modlitwą osobistą i wspólnotową
umacniają działalność duszpasterską, misyjną i wydawniczą. Starają się, według wskazówek Ojca
Założyciela, kroczyć po trudnych drogach współczesności z jasną wizją służby ludziom w Kościele dla osiągnięcia zbawienia.

Ks. Jarosław Andrzej Zaradzki MSF
Sakramenty jako środek nabywania doskonałej miłości Boga w nauczaniu
sługi Bożego Jana Berthier (1840–1908), Założyciela Zgromadzenia MSF

Praca magisterska napisana w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie.
Sekcja św. Jana Chrzciciela. Na seminarium z teologii duchowości pod kierunkiem ks.
dra Adama Sobczyka MSF. Warszawa 2006.

Celem pracy było przedstawienie sakramentów jako środka nabywania doskonałej miłości Boga
w życiu i nauczaniu Jana Berthier oraz jego uczniów. Starano się w niej odpowiedzieć na szereg
pytań postawionych we wstępie, a dotyczących wpływu sytuacji religijnej i społecznej we Francji,
na życie sakramentalne ludzi tego okresu, a szczególnie na postawę duchową księdza Berthier.
Przeanalizowano sposób nauczania Ojca Założyciela na temat sakramentów i sposób, w jaki
zostało ono podjęte przez Jego duchowych synów – Misjonarzy Świętej Rodziny.
Zadanie ten próbowano zrealizować w oparciu o źródła podstawowe, zawierające książki i spisane wypowiedzi Ojca Założyciela na temat sakramentów, dostępne w języku polskim oraz francuskim. W pracy uwzględniono nauczanie Kościoła przedstawione głównie w pismach Leona
XIII i Soboru Watykańskiego II. Wzięto również pod uwagę, pomocne dla analizy tematu inne
opracowania dotyczące życia i misji księdza Jana Berthier oraz literaturę pomocniczą.
Przedmiotem materialnym pracy były ujęcie sakramentów świętych, zaś przedmiotem formalnym nauczanie Jana Berthier. W pracy posłużono się metodą analizy i wykładu treści. Zebrany
materiał usystematyzowano w trzech aspektach: życia sakramentalnego Jana Berthier, jego nauczaniu na temat sakramentów i percepcji tego nauczania w założonym przez niego Zgromadzeniu.
Pierwszy rozdział pracy nakreślił panoramę polityczną, społeczną i religijną Francji XIX wieku.
Przybliżył okres konfliktu Kościoła z państwem, który powodował duże zaniedbania praktyk
sakramentalnych i religijnych. Analiza tła historycznego ukazała istotny dysonans pomiędzy duchem tego świata, który otaczał księdza Berthier, a duchem, który kierował jego życiem. Wśród
druzgoczących religijny porządek przemian politycznych Francji i Europy, postawa jednego
człowieka zdawała się nie mieć żadnego znaczenia. Życiorys Jana Berthier i dzieło jego życia
zamknięte w książkach i otwarte w Zgromadzeniu Misjonarz Świętej Rodziny, ukazuje jednak

coś zupełnie innego. Człowiek zakorzeniony w Bogu i nabywający doskonałą miłość Boga poprzez sakramenty święte i modlitwę, przerasta swoją doczesną rzeczywistość, nie pozostając
biernym zwłaszcza w obliczu kryzysu, odczytując znaki czasu i dzieląc się łaską wiary. Na podstawie dokonanej analizy można stwierdzić, że Jan Berthier sam obficie korzystał z sakramentów
świętych i zachęcał do korzystania z nich wszystkich ludzi spotkanych swej na kapłańskiej drodze. Troszczył się o to w prowadzonych przez siebie szkołach apostolskich i Zgromadzeniu,
które założył, widząc w tym najlepszy sposób do osiągnięcia doskonałej miłości Boga.
W drugim rozdziale dokonano analizy nauczania Ojca Założyciela odnośnie życia sakramentalnego. Na jej podstawie zauważono, że ksiądz Jan Berthier postrzegał sakramenty jako środki do
zbawienia, jako „mistyczne kanały”, przez które Bóg udziela człowiekowi pomocy na drodze
do zbawienia. Zaznaczono, że Założyciel dokonał podziału sakramentów na dwie grupy. W
pierwszej umieścił te, które łaskę uświęcającą przywracają, a więc chrzest i pokuta. W drugiej
natomiast te, które łaskę uświęcającą pomnażają i służą duchowemu wzrostowi człowieka, czyli
bierzmowanie, Eucharystia, sakrament chorych, kapłaństwo i małżeństwo.
Odnosząc się do poszczególnych sakramentów ukazano, za księdzem Berthier, to, co stanowi
istotę zaistnienia sakramentu, a więc materię, formę i intencję czynienia tego, czego uczy Kościół
oraz praktyczne znaczenie konkretnych sakramentów w życiu człowieka.
Stwierdzono, że nauczanie Ojca Założyciela zawierające mądrość Kościoła od początku Jego
istnienia, aż do przełomu XIX i XX wieku, zostało przedstawione ludziom wszystkich stanów,
w sposób bardzo praktyczny i przejrzysty. Przyczyniło się dzięki temu do rozwoju życia duchowego chrześcijan i poznawania środków nabywania doskonałej miłości Boga. Ksiądz Berthier
podkreślał, że uświęcenie człowieka dokonuje się w codziennym życiu z pomocą Bożego błogosławieństwa dzięki systematycznemu życiu sakramentalnemu. Wielkie znaczenie przypisywał
praktyce częstej komunii świętej i udziałowi w Eucharystii. Sakramenty i modlitwę ukazał jako
ważne środki na drodze nabywania miłości Boga niosącej zbawienie duchowieństwa, rodzin,
mężczyzn, kobiet, młodzieży i dzieci. Ukazał jako te, które wprowadzają w ludzkie serca miłość
do Jezusa.
W trzecim rozdziale podjęto próbę ukazania praktycznego wymiaru tego, co Jan Berthier w
duchu wiary rozpoznał, a w duchu ufności podjął i z miłością przekazał „swoim duchowym
dzieciom”. Dokonana analiza Konstytucji, Dyrektoriów Generalnego i Prowincjalnego oraz
Materiałów Formacyjnych Zgromadzenia założonego przez Księdza Berthier, potwierdziła, że
Misjonarze Świętej Rodziny są wierni nauczaniu Kościoła. Wsłuchując się w głos Mistycznego
Ciała Chrystusa, czerpią z niego inspirację, podobnie jak czynił to przeszło sto lat temu ich

Założyciel. Duchowość Misjonarzy Świętej Rodziny ma głęboko eklezjalno–sakramentalny wymiar. Opiera się głównie na sakramencie Eucharystii, pokuty i kapłaństwa.
Sakrament Eucharystia jawi się jako ten, który stanowi centrum życia wspólnoty Misjonarzy
świętej Rodziny. Członkowie Instytutu starannie się do niej przygotowują i nabożnie w niej
uczestniczą. Sprawowanie Najświętszej Ofiary jako uobecnienia tajemnicy Paschalnej Jezusa
Chrystusa, stanowi element jedności Zgromadzenia z Chrystusem, którego naśladuje i do którego się upodobnia oraz ze wspólnotą świętych Kościoła, w której duchowych bogactwach
uczestniczy.
Uczniowie Jana Berthier starannie się przygotowują do uczty Eucharystycznej, stąd istotnym
elementem sakramentalnego wymiary ich duchowości jest życie w łasce uświęcającej, w czym
pomaga regularna spowiedź. Przełożeni zobligowani przepisami Konstytucji oraz Dyrektoriów
Generalnego i Prowincjalnego dokładają troski o umożliwienie skorzystania z sakramentu pokuty, która jest miejscem spotkania z przebaczającym Ojcem, dla wszystkich członków Zgromadzenia.
Natomiast kapłaństwo, jako sposób realizowania powołania do świętości, przeżywane jest zgodnie ze wskazaniami Ojca Założyciela w duchu pokornej służby, którą cechuje gorliwość o
chwałę Bożą, zbawienie dusz i własne uświęcenie. Tak pojmowany i realizowany wymiar duchowości Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny jest z jednej strony wiernym odwzorowaniem idei Założyciela, a z drugiej fundamentem skutecznej pracy apostolsko–misyjnej w kraju i
za granicą już od ponad 110 lat.

Prace powstające:
1. Ks. Paweł Zimniewicz MSF. Znaczenie eucharystii w życiu i w nauczaniu sługi Bożego
księdza Jana Berthier. Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Sekcja św. Jana
Chrzciciela w Koninie. Promotor: Ks. dr Adam Sobczyk MSF
2. Kl. Tomasz Malinowski MSF. Maryjny wymiar duchowości Zgromadzenia MSF. Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu. Sekcja Kazimierz Biskupi. Promotor: Ks. dr Adam
Sobczyk MSF
3. Kl. Ireneusz Drawc MSF. Duchowość księdza Jana Berthier. Wydział Teologiczny
UAM w Poznaniu. Sekcja Kazimierz Biskupi. Promotor: Ks. dr Adam Sobczyk MSF
4. Kl. Marek Gubernat MSF. Misyjny wymiar duchowości Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu. Sekcja Kazimierz Biskupi. Promotor: Ks. dr Adam Sobczyk MSF

CZĘŚĆ V. PROGRAM OBCHODÓW 100 LECIA ŚMIERCI
ZAŁOŻYCIELA W POLSKIEJ PROWINCJI MSF
16 października – Kazimierz Biskupi
Inauguracja otwarcia Stulecia jako wydarzenia ogólno prowincjalnego

27 listopada – Paterek
Obchody Stulecia Berthier z okazji celebracji Męczeństwa naszych współbraci w tym miejscu

28 grudnia – Bąblin
Obchody Stulecia Berthier z okazji Uroczystości Świętej Rodziny

18–19 lutego – Kazimierz Biskupi
Obchody Stulecia Berthier z okazji Sympozjum nt. Duszpasterstwa Rodzin

22 lutego – Kazanie nt. Założyciela we wszystkich parafiach, prowadzonych przez MSF

24 lutego – Msza o beatyfikację we wszystkich parafiach i domach zakonnych MSF

19 marca – Wielki Klincz
Obchody Stulecia Berthier z okazji Uroczystości św. Józefa

19 kwietnia – Górka Klasztorna
Obchody Stulecia Berthier z okazji uroczystej Mszy św., która kończy Misterium Męki Pańskiej

01 czerwca – Górka Klasztorna
Obchody Stulecia Berthier z okazji odpustu Matki Kościoła

05 lipca – Szczytnik
Obchody Stulecia Berthier z okazji jubileuszu 25 i 50–lecia kapłaństwa współbraci

15 września – Złotów
Obchody Stulecia Berthier z okazji odpustu parafialnego

19–20 września – Poznań
Obchody Stulecia Berthier

27–28 września – Gliwice i Żernica
Obchody Stulecia Berthier w rocznicę założenia Zgromadzenia

04 października – Świder
Obchody Stulecia Berthier z okazji odpustu św. Teresy od Dzieciątka Jezus

ZAKOŃCZENIE
Celem powstania niniejszej księgi jubileuszowej było oddanie czci Księdzu Janowi Berthier poprzez zebranie dorobku naukowego członków Polskiej Prowincji MSF na jego temat. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że takowego materiału nie jest zbyt wiele. Jednakże dokładne
przeszukanie i usystematyzowanie źródeł dowodzi, że Polscy Misjonarze Świętej Rodziny od lat
próbowali okryć i nadal zgłębiają bogactwo postaci i dzieła swego Założyciela.
Redaktor zdaje sobie sprawę z tego, że nie zamieścił wszystkich dotychczas napisanych artykułów, konferencji, czy odczytów. Wiele z nich zaginęło w archiwach i bibliotekach domów zakonnych. Te, do których udało się dotrzeć zostały w tej księdze przedstawione. Księga stanowi
wyraz wciąż żywej pamięci o Ojcu Założycielu wśród członków Polskiej Prowincji MSF i to
zarówno tych, którzy znali go osobiście (Ks. Antoni Kuczera), jak i najmłodszych, którzy dopiero rozpoczynają swoje życie zakonne w założonym przez niego Zgromadzeniu. Oczywiście
ten dorobek nie spłaci długu wdzięczności wobec osoby Założyciela, ale jest przejawem szacunku i miłości jego duchowych synów. Stanowi zachętę do dalszych naukowych poszukiwań i
analiz rozmaitych aspektów życia, nauczania i dzieła księdza Jana Berthier. Ponadto jest wyrazem wciąż żywej pamięci o nim oraz sposobem popularyzacji jego osoby i dzieła, w celu przyśpieszenia jego beatyfikacji.

MODLITWA O BEATYFIKACJĘ SŁUGI BOŻEGO
KSIĘDZA JANA BERTHIER

Boże, Ty uwielbiasz tych, którzy Ciebie wielbią, wsław sługę Twego, Księdza Jana Berthier. On zawsze starał
się o chwałę Twoją przez pracę nad zbawieniem dusz i wychowaniem młodzieży, która jest nadzieją Twojego
Kościoła. Spraw, aby przez Kościół zaliczony do grona świętych, przyświecał nam jako przykład świętej gorliwości o Twoją chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Przez wstawiennictwo sługi Bożego proszę o łaskę.....
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

Osoby, które doznały łaski Bożej przez wstawiennictwo Sługi Bożego Ks. Jana Berthier,
prosimy o nadesłanie informacji na adres:

Kuria Prowincjalna Misjonarzy Świętej Rodziny
ul. Małoszyńska 27
skr. poczt. 29
60–176 Poznań 47

