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WSTĘP

Bogactwo życia Kościoła na przestrzeni wieków skłania każde następne pokolenie do refleksji nad
jego duchowym dziedzictwem w sobie współczesnym kontekście. Mijająca w 2005 roku sto
dziesiąta rocznica powstania Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny zachęca do gruntownej
analizy pism Ojca Jana Berthier, Założyciela Zgromadzenia, którego członkowie pracują już na
wszystkich kontynentach. W skład Zgromadzenia wchodzi kilkanaście prowincji rozrzuconych po
całym świecie. Mimo spadku powołań, notowanego obecnie w prowincjach zachodnich,
Misjonarze, głównie dzięki dynamicznemu rozwojowi prowincji polskiej, wciąż otwierają nowe
placówki. Angażują się w duszpasterstwo specjalistyczne, którego główną ideą jest odpowiadać na
aktualne potrzeby człowieka. Podejmują też współpracę z duszpasterstwem parafialnym.
Członkowie Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny żyjąc blisko ludzkich spraw, znają
problemy współczesnej rodziny i starają się zaradzić jej duchowym potrzebom. Fundament
dojrzałego i odpowiedzialnego ojcostwa i macierzyństwa odnajdują w świętym życiu Rodziny z
Nazaretu. Właśnie Najświętszą Rodzinę Ojciec Założyciel wskazał jako duchową Przewodniczkę
na drodze dążenia do Boga. Istotnym, bowiem, elementem duchowości Jana Berthier była troska i
wypływająca z niej gorliwość o zbawienie swoje i innych. Tę troskę przekazał swoim następcom.
Skuteczny apostolat w kraju i poza jego granicami wymaga od członków Zgromadzenia
podejmowania nieustannego wysiłku, by odkrywać na nowo podstawy swej duchowości opartej na
wzorze, jakim jest życie Świętej Rodziny. Pogłębianie poszczególnych wymiarów tego duchowego
dziedzictwa pozwala przystosować je do bieżących potrzeb człowieka i rodziny. Temu również ma
służyć niniejsze opracowanie, które jest owocem mojego trzymiesięcznego pobytu we Francji. Tam
mogłem zapoznać się z wszystkimi dziełami Ojca Założyciela. Tam również odwiedziłem miejsca
związane z jego życiem i historią zgromadzenia, które powołał do istnienia. Dzięki temu mogłem
podjąć próbę przeanalizowania całej spuścizny literackiej Ojca Berthier pod kątem życia
duchowego. Zebrany materiał usystematyzowałem według klucza, który rysuje się bardzo wyraźnie
w niemal wszystkich jego publikacjach. Kluczem tym jest aretologiczny1 wymiar duchowości, jako

1

Aretologia - z języka greckiego arete – dzielność, cnota; logos – słowo. Dział etyki i teologii moralnej,

którego przedmiotem jest cnota. Por. R. Cyrklaff., J. Wichrowicz. Aretologia. W: EK. Tom I. Red. F. Gryglewicz
i inni. Lublin 1995. Kol. 903.
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droga człowieka do doskonałej miłości Boga. W nim ujęta jest cała specyfika rozwoju życia
duchowego, znana bardziej jako następujące po sobie etapy oczyszczenia, oświecenia i
zjednoczenia.
Oddaję do rąk Czytelników książkę, poświęconą tematyce życia duchowego według Ojca
Założyciela, która została ujęta w czterech częściach. Pierwsza ukazuje powołanie człowieka do
wejścia w relację z Bogiem. Jan Berthier nazywa to zaproszenie, powołaniem każdego człowieka
do szczęścia, które można osiągnąć przez przypatrywanie się ziemskiemu życiu Świętej Rodziny i
przeniesienie jego ideału w realia własnej egzystencji. Drugi rozdział przybliża sposoby nabywania
i praktykowania cnót jako wyraz realizacji powołania do doskonałej miłości Boga. Część ta wyjaśnia
znaczenie drogi oczyszczenia człowieka, który podejmując Boże wezwanie, chce rozwijać swoje
życie duchowe. Założyciel proponuje, by na tej drodze postępować w dwóch kierunkach: wiernie
zachowując przykazania, unikając grzechu i pokonując pokusy oraz nabywając i rozwijając cnoty.
Część trzecia, niejako zasadnicza, przedstawia całe aretologiczne bogactwo nauczania Ojca
Berthier. Rozdział ten, zgodnie ze stylem pisarskim Założyciela, podzielony jest na trzy części
obejmujące cnoty względem Boga, bliźniego i samego siebie. Część ta jest wyraźnym
odzwierciedleniem duchowej drogi nazywanej w teologii duchowości etapem oświecenia, na której
człowiek zachwycony Bogiem rozwija w sobie cnoty przez modlitwę, sakramenty i inne pobożne
praktyki. Założyciel proponuje szereg nabożeństw do poszczególnych osób Świętej Rodziny.
Praktyki te sprzyjają duchowemu powierzeniu się Jezusowi, Maryi i Józefowi oraz naśladowaniu
ich postaw w codzienności.
Ostatni rozdział prezentuje cel ogromnego wysiłku rzetelnie podjętego przez człowieka, który
zapatrzony we wzór Świętej Rodziny przy współpracy z łaską Bożą rozwija w sobie cnoty. Dzięki
temu osiąga stan zjednoczenia z Bogiem. Według Jana Berthier istotą doskonałej miłości Boga jest
upodobnienie się do Chrystusa. Tylko wierne naśladowanie postawy Syna Bożego doprowadzi
człowieka do upodobnienia się do Niego i zanurzenia się w Bożej miłości. Nakazując kroczyć
śladami Świętej Rodziny, Ojciec Założyciel pragnie prowadzić swych duchowych uczniów do
zjednoczenia z Bogiem, które stanowi cel życia duchowego człowieka. Dokładniejsza analiza
poszczególnych etapów tej drogi wraz z praktycznymi radami Ojca Berthier stanowi treść niniejszej
pracy.

Niech Święta Rodzina wspiera swych Misjonarzy na ich drodze do doskonałej miłości Boga.
Autor
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Rozdział I.
POWOŁANIE CZŁOWIEKA DO DOSKONAŁEJ MIŁOŚCI
BOGA
Sługa Boży, Jean Berthier2 swoje nauczanie oparł na dogłębnej analizie problematyki
godności człowieka. Punktem wyjścia rozważań uczynił zagadnienie stworzenia człowieka na obraz
i podobieństwo Boże (por. Rdz 1,27). Jego życie przypadło na trudny czas dla Kościoła, mimo to,
niestrudzenie przypominał swoim współczesnym o potrzebie odkrywania własnej tożsamości i
swego powołania. Cel ludzkiego życia upatrywał w dążeniu do szczęścia polegającego na
zjednoczeniu z Bogiem w miłości. Proponował również sposoby i środki, by człowiek mógł
zrealizować Boże wezwanie, do którego jest zobowiązany bez względu na stan, w jakim żyje.
Przedmiotem jego nauczania była prawda o powołaniu człowieka do szczęścia, a zamierzeniem
zachęcenie do wypełniania tego powołania.
1. Powołanie człowieka do szczęścia
Myśl teologiczna księdza Berthier ma wymiar trynitarny. Bóg Ojciec jest rzeczywistym
Bogiem Stworzycielem wraz z Synem i Duchem Świętym. Wszystko zostało uczynione przez
Niego, by pozwolić istotom rozumnym poznać i umiłować Boże doskonałości. Bóg stworzył świat
i nadal podtrzymuje go w istnieniu, które stanowi samo sedno stworzeń, jak dowodzi św. Tomasz.
Rządzi światem swa siłą i łaskawością. Zatem, zło wypływa z niewłaściwego wykorzystania
wolności, jaką człowiek otrzymał z woli Bożej. Ojciec pragnie przecież, by człowiek był synem, a
nie niewolnikiem3.

2

Jean Berthier (w dalszej części podawana będzie polska wersja imienia i nazwiska Jan 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. Jednakże 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 młodzieży starszej
oraz pracy misyjnej. 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. Chciał ich przygotować do pracy misyjnej w krajach, do których orędzie
Ewangelii jeszcze nie dotarło. Napisał wiele książek wykazując się w nich ogromną wiedzą teologiczną i
znajomością problemów człowieka czasów mu współczesnych. Zmarł 16.10.1908 roku w Grave. Obecnie
Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny, założone przez J. Berthier, pracuje na wszystkich kontynentach. W
Polsce realizuje charyzmat Zgromadzenia poprzez pracę duszpasterską i specjalistyczną wśród rodzin.
3

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

Górka Klasztorna 1926. s. 29-32; P.J. Ferrand. Adnotationes. Grave 1901-1908. Wypowiedzi O. Założyciela w
zapiskach. Rzym 1984. s. 11.
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Bóg obdarzył człowieka wolnością, ponieważ zechciał pozwolić mu na uczestnictwo w swoim
szczęściu. 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 (por. Rdz 1, 27)4. Bóg w Trójcy Świętej Jedyny uczynił człowieka z prochu
ziemi, obdarzył duszą, a potem stworzył niewiastę. Człowiek poznaje wszelkie rzeczy stworzone
za pomocą rozumu, który posługuje się zmysłami. Może się jednak wznieść ponad zmysły,
ponieważ posiada wolną wolę. Poznając Boga, wzmacnia swą wolę i przygotowuje się do
kontemplacji Jego nieskończonych doskonałości, czyli Bożych przymiotów. Posłuszni Bogu
pierwsi rodzice żyli w stanie harmonii z Bogiem i byli szczęśliwi5.
Istota ludzka zajmuje wyjątkowe miejsce w hierarchii stworzeń, jednocząc w swej naturze świat
duchowy i materialny. Fakt stworzenia wiąże człowieka z Bogiem, pozwalając na mu uczestnictwo
w akcie stwórczym i w udoskonalaniu świata, a dzięki rozumowi i wolnej woli na przekraczanie
świata materialnego i rozwijanie w sobie obrazu Ojcostwa Bożego zgodnie z nakazem Stwórcy
(por. Rdz 1, 28). O godności człowieka świadczy również to, że jest jedynym stworzeniem na ziemi,
którego Bóg chciał dla niego samego. Nosić w sobie obraz Boga, oznacza przede wszystkim
posiadać wielką wartość w oczach Stwórcy, który umieścił w osobie ludzkiej coś z siebie samego.
Berthier zwraca uwagę, że tylko po ukształtowaniu człowieka Bóg w Trójcy Świętej Jedyny zadumał
się nad swoim dziełem. Ojciec Założyciel uwypukla tym samym fakt, że w akcie stworzenia,
człowiek jako jedyny otrzymał godność bycia osobą, w której zamknięty jest Boży obraz. Człowiek
jest istotą, którą On uczynił i był ze swego dzieła zadowolony6.
Kontynuując rozważania, nasz autor zastanawia się, gdzie szukać tego podobieństwa, skoro ludzkie
ciało jest nietrwałe i kruche, i co stanowi o wyższości człowieka nad innymi stworzeniami.
Odpowiedź znajduje w Bożych darach, jakimi są: rozum, służący do kierowania światem i wolna
wola do podejmowania decyzji. Bóg stworzył mężczyznę i niewiastę. Dał im królestwo ziemskie i

4

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

5

Por. J. Berthier. Książka. s. 34-36; P.J. Ferrand. Adnotationes. s. 11-12.

6

Por. J. Berthier. L'homme. s. X. Bóg stwarzając człowieka wpisuje w jestestwo kobiety i mężczyzny

powołanie, a więc zdolność i odpowiedzialność za miłość i wzajemne relacje we wspólnocie. Zob: FC 11; KDK
15.
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prawa zapisane nie na tablicach drewnianych czy w manuskryptach, ale w naturze człowieka.
Nakazał człowiekowi rządzić światem stworzonym przez siebie7.
Pytanie dotyczące powołania człowieka, Berthier rozważa w świetle wiary i rozumu. Rozpoczyna
swą analizę od namysłu nad wielkością człowieka. Jego zdaniem wyraża się ona posiadaniem: ciała,
intelektu, służącego do odbioru wrażeń zmysłowych i poznawania świata umysłowo oraz
nieśmiertelnej duszy, która jest ceną Bożej krwi. Związek duszy z ciałem konstytuuje ludzką
godność, która wynosi człowieka ponad świat zwierząt.
Nikt oprócz Boga nie potrafi obdarzyć człowieka prawdziwą mądrością, dobrocią i miłością.
Dlatego człowiek nie może pozostać obojętny na Boże wezwanie do realizacji swojego powołania.
Wszystkie dobra duchowe i materialne, jakie człowiek posiada, mają swoje źródło w Bogu, od
którego wszystko pochodzi. Nie ma żadnej rzeczy, której by nie otrzymał od Boga, oprócz grzechu.
Hojność Boża rodzi w człowieku ufność w Jego pomoc również w walce ze słabościami,
właściwymi ludzkiej naturze8.
Godność osoby, wynikająca z faktu stworzenia człowieka na obraz Boży sprawia, że człowiek nie
jest czymś, ale kimś. Może podejmować trud poznawania siebie, panowania nad własną sferą
emocjonalno-uczuciową a także służyć innym, tworzyć wspólnoty z innymi osobami i
odpowiedzieć swemu Stwórcy w sposób możliwy tylko człowiekowi jako osobie, to znaczy w
duchu wiary i miłości. Dzieje się tak dlatego, że człowiek został podniesiony do godności bycia
partnerem w dialogu ze Stwórcą, a więc szczególnym rysem ludzkiego istnienia jest powołanie
człowieka do nawiązania relacji z Bogiem9.
Nauczanie księdza Berthier przyjmuje charakter antropologiczny, kiedy faktem stworzenia na Boże
podobieństwo motywuje powołanie człowieka do szczęścia. Bóg stworzył człowieka do dialogu
miłości, dlatego, człowiek może prawdziwie istnieć tylko wobec drugiej osoby. Pełnię egzystencji

7

Por. J. Berthier. Notre Seigneur Jésus Christ, ce que nous lui devons. 1889. Wprowadzenie.

8

Por. J. Berthier. L'état religieux, son excellence, ses avantages, ses obligations, ses privilèges. 1893. s.

9

Por. tamże. s. 229; Ojciec Berthier podkreśla, że fakt stworzenia człowieka przez Boga wymaga od nas

228.

wsłuchiwania się zawsze w wolę Bożą i pokornej służby Jemu. Realizacja tego zadania przyczyni się do
osiągnięcia szczęścia własnego i zbawienia dusz bliźnich. P.J. Ferrand. Adnotationes. s. 13; KDK 19; KKK 27.
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osiąga w relacji do Ty transcendentnego, to znaczy w relacji z Bogiem, który jest dla człowieka
źródłem i celem istnienia. Jednakże fakt naturalnej więzi między Bogiem a człowiekiem stanowi
dopiero podstawę faktu religijnego. Człowiek powinien tę relację podjąć i na nią odpowiedzieć
poprzez manifestację swych przeżyć religijnych w postaci kultu i życia moralnego. Religia, zdaniem
Ojca Założyciela, jawi się jako sposób ludzkiej egzystencji „ku” i „dla” Boga. Człowiek jest
obrazem Boga, posiada zdolność otwierania się na Niego i zarazem pragnienia Go. Jednak podjęcie
dialogu człowieka z Bogiem staje się możliwe dopiero wtedy, gdy Bóg ukazuje się jako Miłość. Jeśli
Bóg pozwala człowiekowi istnieć, to nie pozostawia go tylko i wyłącznie jego własnym siłom, ale
sam jest dla niego oparciem i dzięki Jego pomocy możliwe jest formowanie wewnętrznego
podobieństwa do Niego. Berthier podpowiada wiele sposobów urzeczywistniających ludzki
wysiłek, zmierzający do odsłonięcia Bożego obrazu w człowieku. Należą do nich: zgłębianie
Ewangelii, naśladowanie Chrystusa, a także hojność wobec bliźnich, czynienie dobra, poszukiwanie
czystości i braterska miłość10. Przypomina, że wszystkie byty mają wspólne przeznaczenie, jakim
jest wypowiedzenie mądrości i chwały Boga i nabycie wolności Bytu, który jest Początkiem i
Końcem wszystkich rzeczy. Jednak człowiek przez swą naturę jest powołany w wyjątkowy sposób
do szczęścia11.
Droga do szczęścia, według naszego autora, wiedzie przez wierne wypełnianie swoich
obowiązków, bez względu na przeciwności. Wtedy, nawet ból i śmierć, doświadczenia trudne do
zaakceptowania, wydają się błogosławionymi i zaczynają być odbierane jako dar Boży. Człowiek,
który cierpi i umiera dla bliźniego, i aby w sposób godny uwielbić Wszechmocnego Boga,
doskonale realizuje swoje powołanie do szczęścia. Cel życia człowieka każdego czasu, bez względu
na jego miarę, wyraża się poprzez czynione dobro, odsłaniające noszony w ludzkiej duszy Boży

10

Por. J. Berthier. L'homme. s. XIII-XIV; M. Machinek. J. Berthier – aspekt moralny życia i twórczości.

W: Posłannictwo Misjonarzy Świętej Rodziny modlitwa, ewangelizacja, ubóstwo. Materiały formacyjne polskiej
prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny. Red. A. Bajorski. Kazimierz Biskupi 2001. s. 186.
11

Por. J. Berthier. L'homme. s. XVIII; Bóg Ojciec – Święty Józef. Duchowe ojcostwo. Materiały

formacyjne polskiej prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny. Oprac. M. Bocian i inni. Kazimierz Biskupi 1999. s.
23-25.
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obraz. Bóg jest dobry i z zachwytem patrzy na cud ludzkiej dobroci, gdyż powołuje człowieka do
świętości drogą rozwoju cnót12.
Z przekonania, że dążenia ciała bywają przeciwne dążeniom duszy, wypływa pytanie o sedno
ludzkiej egzystencji, które często pojawia się w pismach J. Berthier. Jego zdaniem, fundamentem
wszystkich rzeczy, których należy pragnąć jest zbawienie. Kto pracuje dla dobra, ten je
odziedziczy13. Założyciel naucza, że pragnienie szczęścia jest mocno w człowieku zakorzenione i
nie należy się przed nim bronić. Wszelkie ludzkie wysiłki zazwyczaj nakierowane są na
poszukiwanie szczęścia. Ze względu na wolną wolę człowiek może wybrać dobro lub zło. Jednakże
już sam wybór (nawet zła) nacechowany jest walorem pewnego rodzaju „dobra”, którego człowiek
szuka, aby zaspokoić głód szczęścia, będący motywem jego działań14.
Człowiek, który narodził się do rządzenia światem stworzonym przez Boga, nie zawsze właściwie
wywiązując się ze swego zadania, staje się zniewolony namiętnościami i w ten sposób pozbawia
siebie godności. Przyjmuje rolę sługi grzechu, a będąc księciem wszystkich rzeczy, zrywa misję
przypisaną jego naturze od chwili stworzenia. Nasz autor przypomina, że jest to wynik podszeptu
szatana, który skusił kobietę do naruszenia prawa Bożego. W ten sposób mężczyzna i kobieta
odkryli siłę swych namiętności i stali się ich niewolnikami15.
Cały świat jest jak otwarta księga, która dostarcza tematu do pieśni na cześć Stwórcy. Człowiek
jest instrumentem Bożej chwały, wspaniałym naczyniem ulepionym przez Boga, lecz w swej
codzienności nie powinien zapominać o jakości materii swego ciała. Jako najdoskonalszy wśród
stworzeń, jest zobowiązany wykorzystując swój umysł, rozmyślać o sprawach Bożych i poszukiwać
prawdy, dzięki czemu będzie mógł dotrzeć do jej źródła, którym jest Bóg. Dlatego Ojciec Berthier
zwraca się do swych duchowych uczniów z wezwaniem, by kontemplowali rzeczy niebieskie, a

12

Por. J. Berthier. L'homme. s. XVIII-XIX.

13

Por. Tamże. s. XX.

14

Por. J. Berthier. L'art d'être heureux. 1904. s. IX-X.

15

Por. J. Berthier. L'homme. s. XII.
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obserwując kruchość ciała, rozpoznawali kres i cel istnienia16, którym jest kształtowanie swojego
życia duchowego przez unikanie grzechu i rozwój cnót17.

2. Realizacja powołania do szczęścia
Reasumując, z wyżej omówionego nauczania księdza Założyciela wypływa następująca refleksja:
Bóg stworzył świat i wszystko, co na nim istnieje dla człowieka. Natomiast człowiek powinien cel
swego życia rozpoznać w dziękczynieniu za te dary i w oddawaniu chwały Bogu, przez
pozostawanie z Nim w relacji miłości. Człowiek, bowiem, został stworzony do szczęścia, którego
nie zastąpią namiastki, posiadające ledwie pozór tego, co zwykło się szczęściem nazywać.
Prawdziwe szczęście można odnaleźć jedynie w Bogu18.
Przedmiotem dalszej części wykładu Berthier jest propozycja wejścia na drogę do szczęścia, która
dzieli się na trzy etapy. W pierwszej fazie, jak podkreśla autor, ważne jest ustalenie, gdzie nie należy
poszukiwać szczęścia, ponieważ nie można go tam znaleźć. Niewątpliwie nie ma go w złu, gdyż
szczęście samo w sobie jest dobrem, wartością, której posiadanie czyni człowieka lepszym.
Szczęścia nie znajdzie człowiek także w otaczającym go świecie materialnym, w rzeczach i
przedmiotach, które z takim upodobaniem gromadzi. Ludzkie doświadczenie codziennie dowodzi,
jak złudny w skutkach okazuje się zamiar zapewnienia sobie szczęścia w pogoni za dobrami
doczesnymi. Również inni ludzie ani żadne istoty żywe nie mogą być źródłem prawdziwego
szczęścia, gdyż nie są w stanie obdarzyć nikogo tym, czego nie posiadają. Pragnienie tego trudno
uchwytnego stanu pozostaje, więc niezaspokojone tak długo, jak długo człowiek nie nabierze
przekonania, że wiązanie nadziei na bycie szczęśliwym z bytami przemijającymi jest krótkotrwałe.
Nie może wypełnić jego serca i ducha autentycznym doświadczeniem szczęścia, do którego został

16

Por. J. Berthier. Notre Seigneur. Wprowadzenie; Tenże. L'homme. s. XVII.

17

Por. J. Berthier. L'homme. s. XVIII; Tenże. Lettre z 8.12.1895. W: Lettres et cartes du T.R. Père J.

Berthier à Madame Félix Bidaut. Grave 1895-1908. s. 18.
18

Por. J. Berthier. L'art. s. X; Ojciec Berthier ukazuje cztery elementy aktu stwórczego Boga. Po pierwsze

podkreśla stworzenie człowieka przez samego Boga. Po drugie zaznacza wszechmoc Boga, który stworzył nas z
niczego. Po trzecie zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, a po czwarte zostaliśmy stworzeni z
miłości i do miłości powołani. Z tego powołania do miłości autor dedukuje potrzebę posłuszeństwa woli Bożej,
jako najlepszej odpowiedzi na powołanie człowieka do szczęścia. P.J. Ferrand. Adnotationes. s. 12-13.
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powołany przez Boga19. Autor nawiązuje w tym miejscu do księgi Koheleta, której motywem
przewodnim jest motyw vanitas, wpisany w medytację nad sensem ludzkiego istnienia. Sprawy
ziemskie w obliczu wieczności są tak znikome, że wszystko należy uznać za marność. Nawet
przyjaźń, miłość i więzy rodzinne, są źródłem szczęścia doczesnego, lecz nie zaspokajają w pełni
głodu szczęścia nieprzemijającego, które jest przedmiotem nieustannej ludzkiej tęsknoty20.
Na drugim etapie drogi do szczęścia Berthier wyjaśnia, gdzie biją jego źródła. Posługuje się
metaforą strumienia i tłumaczy, że kiedy się go nie znajduje, trudno ugasić pragnienie. Wszelkie
stworzenia są tylko małymi strumykami, które nie mogą zaspokoić ludzkiego pragnienia szczęścia.
Rodzą się i umierają, podlegają ciągłym przemianom. Ich ziemska powłoka jest nietrwała. Są
zależne od innego Bytu, którego naturą jest istnienie. Zależą od Boga Stworzyciela wszystkich
rzeczy, Bytu na bytami, Esencji, która jest istnieniem samoistnym. Bóg jest źródłem wszelkiego
dobra, piękna i bogactwa, całego życia, pełnej radości i trwałego szczęścia21. Jeśli zatem, człowiek
chce pozostać posłuszny prawu natury, zaspokoić dążenia serca i wypełnić swoje powołanie, musi
uznać, że prawdziwe szczęście odnajdzie tylko w Bogu.
W ten sposób Założyciel otwiera przed czytelnikiem trzeci etap drogi. Rozpoczyna od wyjaśnienia,
że przede wszystkim należy podjąć wysiłek zgłębiania wiedzy o Bogu, gdyż dopiero wówczas w
człowieku zacznie się rozwijać miłość do Niego. Poznawaniu Boskiej natury towarzyszy
świadomość tajemnicy, gdyż ludzkie narzędzia poznawcze nie są wystarczające, aby ją przeniknąć.
Jednak już dzięki samym próbom rodzi się w duszy pragnienie, by przylgnąć do Boga 22. Zatem,
rozważanie istoty Boga jest niezbędnym warunkiem do rozpoznania w Nim źródła szczęścia.
Człowiek został stworzony, ażeby poznawać swego Stwórcę i uwielbiać Go. Jeśli natomiast, stara
się pozostać wobec Niego obojętny, bądź zaprzeczać Jego istnieniu, podąża śladem ducha zła, który
dobrowolnie odrzucił posłuszeństwo w pełnieniu woli Bożej. Staje on na stanowisku zadufania we

19

Por. J. Berthier. L'art. s. XII.

20

Por. Tamże. s. XV-XVI.

21

Tamże. s. XVIII-XIX.

22

Tamże. s. XXI.
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własne siły, w potęgę swojej inteligencji i wiedzy, a nie akceptując wszechmocy Boga, dopuszcza
się grzechu pychy wobec samego Stwórcy23.
Duch ludzki tym bardziej jest szczęśliwy, im bardziej odkrywa piękno świata, uczestnicząc tym
samym w poznawaniu przymiotów Bożych. Nasz autor zachęca do pogłębiania wiedzy o świecie,
a jednocześnie zwraca uwagę na kontekst etyczny, przypominając o właściwym wykorzystaniu
osiągnięć naukowych dla godnego życia24. Prawdziwa mądrość ludzka polega, zdaniem Ojca
Założyciela na tym, by poznać Boga, odkryć Jego wielkość i moc względem świata, który jest Jego
dziełem, stworzonym dla człowieka. Nawet wszechstronna wiedza, jeśli nie prowadzi człowieka
do Boga, nie zapewni mu trwałego szczęścia. Bez systematyczności w poznawaniu i służeniu Bogu,
nie można wznieść serca wyżej niż na poziom inteligencji. Rezygnacja z poszukiwania Boga oznacza
brak miłości do samego siebie. Naraża na nieszczęście utraty Bożej miłości na wieczność25.
Potrzeba poznania Boga w naturalny sposób rodzi konieczność zdefiniowania źródła wiedzy.
Filozofię bytu mogą uprawiać również poganie. Jednak, aby prawdziwie zbliżyć się do
rzeczywistości Bożej, Berthier proponuje odwołać się do nauki świętego Tomasza i do jego pięciu
dróg odkrywania Boga. Wyjaśnia, że na każdej z nich Bóg występuje jako źródło niekoniecznego
istnienia we wszystkich obserwowanych rzeczach, a więc jako początek i koniec, jako istnienie
konieczne. Zatem, Boga można poznać, wychodząc od ruchu, stawania się, przygodności,
porządku i piękna świata26. Inną drogą prowadzącą do poznania Boga jest sam człowiek, który
naturalnym światłem rozumu może, obserwując rzeczy stworzone, w sposób pewny stwierdzić
istnienie Stwórcy. Ograniczoność władz poznawczych człowieka z powodu grzechu
pierworodnego sprawia, że potrzebuje on światła Objawienia. Objawienie kieruje serce ku Bogu,
by człowiek mógł poznać prawdy przekraczające możliwości jego umysłu z wykluczeniem błędu27.
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Tamże. s. XXIII-XXIV.
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Tamże. s. XXIV-XXV.
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Tamże. s. XXVII.

26
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Por. Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna. I.2.3; J. Berthier. Notre Seigneur. Wprowadzenie.
Por. J. Berthier. L'art. s. XXVIII; Podobnie drogi prowadzące do poznania Boga przedstawia
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Nasz autor zauważa, że Bóg, wrażliwy na człowieka, w swoim miłosierdziu obdarzył go światłem
wiary. Objawił w niej samego siebie, by poprowadzić człowieka drogą, która wiedzie do szczęścia.
Wiara pełni funkcję jakby nowego oka, które Bóg podarował duszy, żeby mogła poznać Go w
sposób jaśniejszy i pewniejszy. Wraz z wiarą Bóg udziela łaski, która umożliwia człowiekowi
uczestnictwo w Jego boskiej naturze. Dzięki temu człowiek ma pewność, że został przeznaczony
do oglądania Boga twarzą w twarz i posiadania szczęścia wiecznego28.
Stwórca, który manifestuje w świecie swoją obecność, nieskończoną potęgę, mądrość, opatrzność,
daje również możliwość ich odkrycia w swoim słowie. Przemawia do ludzi w różny sposób, a
szczególnie przez Syna, zesłanego na świat z miłości do człowieka, w której też zamyka się
tajemnica misterium Paschalnego. Boskość Stwórcy ukazaną w Synu, poznał cały świat przez
nauczanie apostołów i doktorów Kościoła29. A śmierć męczenników umacnia chrześcijan w
praktykowaniu religii. Wspólnota Kościoła katolickiego jest depozytariuszem boskiego nauczania,
prawdy objawionej przez Jezusa i odpowiedzi człowieka względem niej. Aspekt chrystologiczny
jest tu wyraźnie uwypuklony przez Berthier, który podkreśla, że brak wiary w Syna Bożego skazuje
człowieka na potępienie30.
Wewnętrzna zgoda na Boże przewodnictwo w życiu duchowym jest zaczątkiem drogi do szczęścia,
którą proponuje Ojciec Założyciel, mówiąc, że należy miłością odpowiedzieć na Bożą miłość.
Miłość jest konsekwencją coraz lepszego poznawania Stwórcy. Bez niej człowiek odwraca się od
swego powołania, gdyż miłowanie Boga jest najwyższą wartością w życiu osoby ludzkiej. Wyjaśnia,
że im bardziej poznaje się jakiś byt, tym więcej odkrywa się w nim przymiotów i tym łatwiej się do
niego przywiązać. Święci uczestniczą w pełniejszym widzeniu Boga, dlatego też w niebie kochają
Go proporcjonalnie do poznania, jakie posiadają. Ale tu na ziemi poznawanie Boga stanowi rodzaj
preludium do osiągnięcia szczęścia31. Poznanie Boga powinno wzbudzić pragnienie nawiązania z
Nim osobowej relacji, które jest zarazem odpowiedzią na powołane Boże skierowane do człowieka
w akcie stwórczym.

28

Por. L'art. s. XXIX.

29

Por. Tamże. s. XXX-XXXI.

30

Tamże. s. XXXII-XXXVIII.
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Por. J. Berthier. Notre Seigneur. Wprowadzenie; Tenże. L'art. s. XXXVIII.
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Podjęcie Bożego powołania wymaga, według Założyciela, określonych środków i sposobów
postępowania. Człowiek musi wyrazić wolę zjednoczenia z Bogiem poprzez zachowywanie praw
Bożych i korzystanie z Jego łask. Akt woli stanowi podstawę pobożności, która zdaniem świętego
Tomasza jest „swoistym nastawieniem woli, by oddać siebie na służbę Bogu”32. Wynika z tego, że
szczęście uzależnione jest od wolnej woli posłusznej Bogu i dążącej do zjednoczenia z Nim w
miłości. Człowiek nawiązując kontakt z Bogiem, odpowiada na pragnienie, jakie Bóg „wszczepił”
w jego serce. Serce stanowi wewnętrzne centrum człowieka, i najbardziej duchowy element bytu
ludzkiego. W nim rodzi się pragnienie Boga i w nim pojawia się również tęsknota do jego realizacji.
Serce rozgoryczone i wypełnione rzeczami drugorzędnymi, nie otworzy się na prawdziwe szczęście,
a wszelkie satysfakcje zmysłowe będą jedynie pogłębieniem bólu i zgryzoty. Człowiek o
szczęśliwym sercu w otaczającej go rzeczywistości odnajduje piękno i ład, stworzone przez Boga,
którego rozumem i wiarą postrzega jako Dobro Najwyższe. Wewnętrzną zasadą miłości jest
całkowite oddanie. Jednocząc się z Bogiem, człowiek odpowiada na Jego miłość tak, jak On na to
zasługuje. Wznosi się ku Niemu i przyzywa Go, zgodnie ze słowami Jezusa: „Jeśli Mnie kto miłuje,
będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy u niego
przebywać” (por. J 14,23)33.
Serce, które miłuje Boga przemienia się w Jego sanktuarium. Posiada skarb na ziemi i w niebie.
Zjednoczenie z Bogiem stanowi najwyższe szczęście, jakie człowiek może osiągnąć a dobrowolne
oddalenie od Boga jest wyrazem rezygnacji ze szczęścia. Prawdziwa mądrość zawiera się w sztuce
doświadczania szczęścia płynącego z miłości Bożej. Do niej przygotowuje i prowadzi religia
katolicka34.

3. Grzech pierworodny przeszkodą na drodze do szczęścia
Tajemnica ludzkiej natury zamknięta jest w darze życia, które człowiek otrzymał od Boga. W akcie
stwórczym Bóg powołał do istnienia mężczyznę i kobietę (por. Rdz 2,18), by oddawali Mu chwałę
i przekazywali życie. W ten sposób pozwolił im współuczestniczyć w swoim dziele stwórczym (por.

32

Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna. II-II.82.1.

33

Por. J. Berthier. L'art. s. XL.

34

Por. Tamże. s. XLI -XLII.
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Rdz 1, 28). Mężczyznę i kobietę Bóg obdarzył najwyższą godnością i zaufaniem. Ofiarował im
uprzywilejowane stanowisko w hierarchii stworzeń i powołał do rządzenia światem. J. Berthier,
opierając się na nauczaniu Soboru Trydenckiego, podkreśla, że pierwsi rodzice zostali
ukonstytuowani w stanie „świętości i sprawiedliwości pierwotnej”. Polegała ona na tym, że Adam
i Ewa, przed popełnieniem grzechu pierworodnego mieli uczestnictwo w życiu Bożym. Wolność
od grzechu i świętość stanowiła podstawę życia w harmonii z Bogiem, ze sobą i światem35.
Na znak zażyłości z istotą ludzką, według naszego autora, konsekwentnie budującego paradygmat
teologicznej wizji człowieka, Bóg stworzył dla niej ogród, jako naturalne środowisko życia i pracy.
W planie Bożym praca nie miała być ciężarem (por. Rdz 3, 17-19), lecz rodzajem współpracy
mężczyzny i kobiety z Bogiem, by mogli realizować swe zadanie rządzenia światem. Człowiek był
wewnętrznie zintegrowany, nieskażony grzechem i wolny. Jego wolność przejawiała się w tym, że
nie ulegał on przyjemnościom zmysłowym, nie pożądał dóbr ziemskich i nie popadał w grzech
pychy. Wraz z Bożą miłością otrzymał także pokój duszy. Wolność człowieka była nieograniczona,
dlatego mógł również pogardzić Bożą przyjaźnią i odwrócić się od swego Stwórcy. Tak też się
stało, gdy pierwsi rodzice skuszeni przez szatana, zbuntowali się przeciw Bogu, okazując
nieposłuszeństwo względem Niego. W wyniku grzechu zostali skarceni i wygnani z raju. Refleksja
Założyciela w tym miejscu, skupia się na przyczynie grzechu pierworodnego i przypisuje ją
szatańskiemu dążeniu do pozbawienia człowieka stanu wiecznego szczęścia, czemu służyło
wzniecenie buntu w sercach pierwszych rodziców. Szatan posłużył się kłamstwem, obiecując, że
uczyni ich równymi Bogu. Ewa, jako pierwsza dała się zwieść, a następnie pociągnęła Adama do
przekroczenia zakazu Bożego. Przyczyną grzechu pierworodnego okazała się źle pojęta wolność,
odzwierciedlająca brak wiary, zaufania i miłości Boga36.
Upadek spowodował nieodwracalne skutki w relacji Boga z człowiekiem, którego powołanie uległo
zmianie. Ludzki umysł pogrążył się w ciemności. Zniszczeniu uległa harmonia wewnętrzna, łącząca
stworzenie ze Stwórcą. Pojawiły się wyrzuty sumienia, będące źródłem chęci ukrycia się przed
Bogiem. W wyniku grzechu pierworodnego człowiek musiał opuścić raj, utracił panowanie nad
ziemią. Jego życiu odtąd towarzyszyć będą: mozół, choroba, cierpienie i nade wszystko śmierć. W
pocie czoła uprawiać będzie ziemię. Mężczyzna i kobieta będą inaczej siebie postrzegać i
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Sobór Trydencki: DS. 1511.
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Por. J. Berthier. Książka. s. 36.
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przekazywać życie w trudach rodzenia wraz z piętnem grzechu pierworodnego. Grzech ten osłabia
wolę i wystawia człowieka na ciągłą walkę wewnętrzną. Bóg Ojciec jednak, wychodzi naprzeciw
ludzkiej nędzy i obiecuje Zbawiciela, który odkupi grzechy i otworzy znowu bramy nieba37.
Konsekwencją grzechu pierworodnego w nauczaniu J. Berthier jest pozbawienie człowieka łaski,
której Bóg mu udzielił w momencie stworzenia i zanurzenie go w cierpieniu38. Stanowi to poważną
przeszkodę na drodze człowieka do szczęścia - doskonałej miłości Boga. Przeszkodę tę może
usunąć jedynie Boża miłość objawiona najdoskonalej w Osobie Jezusa Chrystusa, misterium Jego
Wcielenia, życia ziemskiego, męki i zmartwychwstania.

4. Wcielenie Jezusa Chrystusa odnowieniem relacji miłości człowieka z Bogiem
Stan oddalenia od Boga, powstały w skutek grzechu pierworodnego, trwał długo i wpisany był w
boską ekonomię zbawienia. Podobnie jak święty Tomasz, Berthier uważa fakt przyjścia Jezusa na
świat niebezpośrednio po popełnionej winie, za dowód Opatrzności Bożej. Jego zdaniem, człowiek
miał przekonać się o swej ułomności i ze skruchą zatęsknić za Bogiem. Ponadto, dla podkreślenia
godności Wcielonego Słowa Bożego, trzeba było, aby poprzedziły je zapowiedzi proroków. Autor
podkreśla związek słów Bożych skierowanych bezpośrednio do Adama, ze słowami przekazanymi
„dzieciom Adamowym” za pośrednictwem proroków. Jednak nie wszyscy posłuchali Bożego głosu
i pozostali mu wierni, co było przyczyną nieszczęść, jakie spotkały człowieka w historii dziejów,
ale też i doświadczenia bliskości Boga, który przebaczając, zawiera ze swym stworzeniem
przymierze. W tym miejscu nasz autor wspomina potop i przymierze z Noem. Przypomina postać
patriarchy Abrahama i obietnicę, że z jego rodu wyjdzie Zbawiciel. Przytacza historię Józefa, syna
Jakuba, sprzedanego w niewolę Egipską, by zwrócić uwagę na Mojżesza, który wyprowadził naród
Izraelski z niewoli i w imieniu tego narodu zawarł z Bogiem przymierze na górze Synaj. Po
Mojżeszu wymienia sędziów i królów, wśród nich Saula, Dawida i Salomona. Omawiając historię
narodu wybranego Założyciel podnosi także kwestię podziału za panowania Roboama i niewoli
babilońskiej, podczas której Daniel określił czas przyjścia Mesjasza. Podkreśla świętość ksiąg
Starego Testamentu, spisanych przez natchnionych pisarzy. Stwierdza, że naród żydowski wierzył
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Por. Sobór Trydencki: DS 1512; J. Berthier. Książka. s. 36-37.
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Por. J. Berthier. Książka. s. 37.
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nauce Pisma Świętego, a Jezus, Syn Boży przyszedł, aby ją wypełnić i zawrzeć z człowiekiem nowe
i ostateczne przymierze39.
Życie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego opisują wiarygodnie naoczni świadkowie i uczniowie, a
Kościół katolicki przekazuje je z wielkim szacunkiem. Na podstawie Ewangelii J. Berthier
przechodzi do wykładu chrystologii, opisując misterium Jezusa. Szczególnie wiele miejsca poświęca
tajemnicy Wcielenia i Odkupienia. Swoje nauczacie na temat Syna Bożego dzieli na trzy części.
Omawia bóstwo i człowieczeństwo Jezusa, a następnie wyjaśnia istotę Zbawczej Ofiary Krzyża
Chrystusowego.

4.1. Misteria Jezusa
Pisma Ojca Berthier przeniknięte są duchem miłości do Trójcy Świętej. Niejednokrotnie autor
powraca do prawdy, że Jezus jest Synem Bożym, który wraz z Ojcem i Duchem Świętym jest
jedynym i prawdziwym Bogiem. Już przed wiekami zanim wzięło początek wszelkie stworzenie,
„Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo” (J 1,1). Trzy Osoby Boskie łączy jedna Boska natura i
współdziałanie w czasie stworzenia świata i jego odnawiania. W tajemnicy zesłania Syna Bożego
na świat dla odkupienia człowieka bóstwo Jezusa nie uległo żadnej przemianie. Jezus jest
doskonałym Bogiem, a zarazem doskonałym człowiekiem. Bóstwo i człowieczeństwo Jezusa
konstytuują jedną Osobę Boską40.
Zagadnienie Wcielenia Berthier tłumaczy zaistnieniem faktu unii hipostatycznej dwóch natur w
jednej osobie Syna Bożego, który wyrażał po ludzku w swojej duszy i ciele Boskie życie Trójcy
Świętej (por. J 14, 9-10). Posiadał wraz z bóstwem ciało podległe cierpieniu i śmierci, a także duszę
obdarzoną rozumem, wolą i wrażliwością, jak dusza ludzka. Nie miał jednak udziału w grzechu ani

39

Por. Tamże. s. 38-42; Jezus Chrystus: Spotkanie Boga z człowiekiem. Materiały formacyjne polskiej

prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny. Red. A. Bajorski. Ciechocinek 2003. s. 66.
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Por. 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. 27-28; Tenże. Notre Seigneur.
s. 40-48; 78-90.
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w namiętnościach, które są owocem grzechu pierworodnego, co jednak nie znaczy, że nie był
kuszony przez szatana (por. Łk 4, 1-13 )41.
Nasz autor szeroko opisuje doskonałość ludzkiej natury, z którą zjednoczył się Syn Boży w dowód
miłości Boga do człowieka. Przychodząc na ziemię, Jezus miał udział w wiedzy błogosławionych.
Jego umysł kontemplował Boga i dysponował wiedzą wlaną. Znał naturę duchów czystych i
wszelkich innych bytów istniejących we wszechświecie (por. Kol 2,3). Posiadał także dary łaski, z
których na pierwsze miejsce wysuwał się przywilej istotowego zjednoczenia w Bogu osobowym.
Trwał w stanie łaski uświęcającej, dzięki której nosił w sobie życie nadprzyrodzone. Łaska ubogaca
duszę cnotami, które są tym piękniejsze, im obfitsza jest łaska. Jezus mając pełnię łaski, posiadał
cnoty w stopniu boskim, dlatego mógł udzielać ich ludziom42.
Założyciel podkreśla również wspaniałość ludzkiego ciała Jezusa. Skoro ciało człowieka, służące
za mieszkanie duszy w czasie ziemskiego życia, dotknięte jest cierpieniem i po śmierci ulega
zniszczeniu, to, o ileż wspanialsze jest ciało Jezusa, ukształtowane przez Ducha Świętego w łonie
Dziewicy Maryi. Ciało to nigdy nie miało ulec zepsuciu, gdyż było przeznaczone na świątynię dla
Jego duszy i bóstwa (por. Ps 45,3)43.
Ofiara Jezusa przyniosła ludzkości zbawienie. Berthier przytaczając słowa św. Jana Ewangelisty:
„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), zauważa, że podobnie jak Boskie słowa są
podstawą wiary człowieka, tak Boskie obietnice stanowią fundament jego nadziei. W Piśmie
Świętym Bóg obiecuje przebaczenie pokutującemu grzesznikowi. Zapewnia swoją łaskę i pomoc
wiernemu, zwracającemu się do niego z ufnością. Obiecuje niebo tym, którzy wypełniają Jego wolę.
Człowiek zostaje obdarzony łaskami z woli Boga, który pochyla się nad ludzką małością i mocą
swego miłosierdzia wydobywa go z mroków grzechu. Jego miłosierdzie przewyższa moc szatana i
nigdy nie ulegnie unicestwieniu przez ogień piekielny. Syn Boży nie odtrąca ani ubogich, ani

41

Por. Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna. III.2. 1-3; J. Berthier. Książka. s. 42-43.
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Por. J. Berthier. Kult s. 32-33. Berthier szczegółowo omawia te zagadnienia w: Notre Seigneur. s. 61-
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biednych, ani chorych, ani grzeszników. Przebacza Marii Magdalenie (por. J 8, 1-11), wskrzesza
Łazarza (por. J 11, 1-44)44.
Jezus otacza opieką wszystkich, którzy Go o nią proszą, bo kieruje Nim miłość do ludzi.
Więzy miłości łączące Stwórcę ze stworzeniem są wieczne. Bóg miłuje człowieka i pragnie, by ten
zwracał się Niego jako istoty najdoskonalszej i najgodniejszej miłości. Taki jest według naszego
autora cel życia ludzkiego - kochać Boga i być przez Niego kochanym. Grzech pierworodny stanął
na drodze miłości stworzenia i Stwórcy, ale jej nie zniszczył. 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). „Słowo stało się Ciałem”, by
ludzie mogli poznać Bożą miłość, która w Chrystusie im się objawiła i, aby mogli stać się
„uczestnikami Boskiej natury” (2 P 1, 4)45.
Wcielenie jest uwieńczeniem aktu stworzenia, gdyż przez człowieczeństwo Syna Bożego, jednoczy
ono wszystkie istoty stworzone z ich Stwórcą. Berthier określa Wcielenie tak, jak Ewangelia
świętego Jana: „Słowo stało się Ciałem” (J 1, 14). Misterium Wcielenia od zarania mieściło się w
planie Bożym, jakim było zbawienie człowieka. Swe człowieczeństwo Jezus złożył w ofierze,
przyjmując karę, należącą się człowiekowi46. Koncentrując swój wykład wokół Wcielenia,
Założyciel przypomina, że zadaniem Ducha Świętego, było uświęcenie łona Maryi Dziewicy i w
nadprzyrodzony sposób uczynienie go płodnym. Dzięki temu Syn Boga Ojca, poczęty jako
człowiek w łonie Dziewicy jest Chrystusem, to znaczy namaszczonym przez Ducha Świętego.
Namaszczenie towarzyszyło Jezusowi przez całe Jego ziemskie życie, w którym jednakże Syn Boży
pozostał wolny od grzechu pierworodnego i przyjął wszelkie dary natury i łaski 47. Maryja poczęła
Jezusa za sprawą Ducha Świętego, nie tracąc przy tym swego dziewictwa a święty Józef wypełniał
obowiązki ziemskiego ojca Syna Bożego. Następnie Ojciec Założyciel traktuje o narodzeniu w
ubóstwie stajenki betlejemskiej, które wskazuje na potrzebę wyrzeczenia się dóbr tego świata i jego
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Por. J. Berthier. Kult. s. 30; Tenże. Książka. s. 48-50.
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Por. J. Berthier. Książka. s. 50.
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przemijającej wielkości, o ucieczce Świętej Rodziny do Egiptu i życiu w Nazarecie, gdzie Jezus był
posłuszny Maryi i Józefowi. Posłuszeństwo Syna Bożego, jego zdaniem, poskramia pychę i chroni
od wykroczeń własnej woli oraz ujarzmia ciało wyzwalając od lenistwa i zmysłowości 48.
W dalszej części autor podejmuje rozważania na temat posłannictwa Jezusowego wypełnianego w
sposób jawny. Zatrzymuje się nad chrztem w Jordanie i słowami Ojca: „to jest mój Syn umiłowany,
w którym mam upodobanie” (Mt 17,5). Przypomina gody w Kanie Galilejskiej i pierwszy publiczny
cud Jezusa uczyniony na prośbę Matki (por. J 2, 1-12), rozmnożenie chlebów (por. Mt 14, 13-21),
poskromienie burzy (por. Mk 4, 35-41) oraz liczne uzdrowienia, wskrzeszenia, uwolnienia z mocy
złych duchów. Dalej czytamy o czterdziestu dniach spędzonych przez Jezusa na pustyni, gdzie
modlił się, pościł, by skutecznie oprzeć się pokusom szatana. Syn Boży ukazał tym samym wzorzec
walki ze złem i sposób uproszenia łaski u Boga (por. Mt 4, 1-11). Podkreślając świętość ziemskiego
życia Jezusa, 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)49.
Celem życia Jezusa nie było tylko dokonywanie cudów, nauczanie i ukazanie wzoru życia, ale
Odkupienie człowieka. Dlatego, po omówieniu misterium Wcielenia i ziemskiego życia Jezusa,
Berthier przechodzi do analizy misterium Odkupienia. Rozważanie to rozpoczyna od zdrady
Judasza, i prowadzi przez modlitwę w Ogrójcu, pojmanie do osądzenia Jezusa. Rysuje także wygląd
Syna Bożego, oszpeconego i zranionego przez człowieka. Wreszcie skupia swoja uwagę na drodze
krzyżowej Chrystusa. Wspomina o upadkach pod ciężarem krzyża, spotkaniu z Matką, zerwaniu
szat i ukrzyżowaniu. Podkreśla, 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), jak i ból udręczonego serca z
powodu cierpienia Matki i ucieczki apostołów. Ojciec Założyciel szczegółowo rozwija zagadnienie

48

Por. J. Berthier. Książka. s. 44-46; Tenże. Książka dla dzieci. s. 30-34.
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zjednoczenia natury boskiej i ludzkiej w osobie Jezusa, aby wyeksponować ogrom cierpienia, które
Syn Boży jako człowiek musiał znieść50.
Cierpienia Syna Bożego przewyższają wszystkie cierpienia ludzkości, ponieważ Zbawiciel chciał
dobrowolnie ponieść karę w intencji zadośćuczynienia za grzechy ludzi51. 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. Dokonał dzieła odkupienia rodzaju ludzkiego. Otworzył ludziom niebo, zamknięte
grzechem Adama. Udzielił Kościołowi daru niezachwianej wiary, opierającej się na prawdzie i
Bożej mądrości. Umarł na krzyżu, jako człowiek, poddając się rzeczywistemu cierpieniu, by
wypełnić wymagania sprawiedliwości. Jego Bóstwo, które nadało tej ofierze zadośćuczynienia
nieskończoną wartość, przywróciło człowiekowi utraconą godność dziecka Bożego.
Autor podkreśla miłość Serca Jezusowego do każdego człowieka, z której nie są wykluczeni ani
kaci, ani łotr wraz z Nim ukrzyżowany. Ona nadaje wartość ofiary Chrystusowej wyrażającej się w
wielu wymiarach: odkupieniu i wynagrodzeniu, ekspiacji i zadośćuczynieniu. Znakiem tej ofiary jest
krzyż. Przez śmierć krzyżową Jezus stał się jedynym Pośrednikiem między Bogiem i ludźmi.
Dokonał zjednoczenia z Bogiem i drugim człowiekiem, ofiarowując wszystkim udział w misterium
Paschalnym52.
Dusza Zbawiciela po śmierci zstąpiła do piekieł, ponieważ przebywający tam, byli pozbawieni
możliwości oglądania Boga i pozostawali w stanie oczekiwania. Jednakże ich los nie był jednakowy
(por. Łk 16, 22-26). Jezus wyzwolił dusze sprawiedliwych, oczekujące odkupienia. Zstąpienie do
otchłani, należało do ostatniego etapu mesjańskiego posłania Jezusa. Potwierdziło, że dzieło
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odkupienia dokonało się i objęło wszystkich ludzi, zarówno żyjących przed Chrystusem, jak i tych,
którzy urodzili się po Jego zmartwychwstaniu53.
Według Założyciela, Zmartwychwstały jest zasadą zmartwychwstania każdego człowieka (por. Kol
1,18). Wola Boga nie ograniczyła się tylko do odkupieńczej śmierci Jezusa. Misterium
zmartwychwstania Chrystusa jest wydarzeniem rzeczywistym, wypełnieniem obietnic Starego
Testamentu (por.

Łk 24, 26-27; 44-48). Berthier podkreśla historio-zbawczy sens

zmartwychwstania, zwracając uwagę na wyzwolenie z grzechu i otwarcie drogi do nowego życia.
Akcentuje łaskę przybrania za synów, w której ludzie stają się braćmi Chrystusa. Łaska ta udziela
rzeczywistego uczestnictwa w życiu Syna Bożego, który objawił się w pełni w swoim
zmartwychwstaniu, dzięki czemu jest zasadą i źródłem przyszłego zmartwychwstania człowieka
(por. 1 Kor 15, 20-22)54.
Do owoców zmartwychwstania Berthier zalicza założenie i rozszerzanie się Kościoła. W ludzkiej
perspektywie grób niweczy plany człowieka, jednak przez śmierć krzyżową Jezusa Chrystusa potęga
zła została pokonana a realizacja Bożych zamiarów przyspieszona. W czasie ziemskiego życia
Chrystus powołał uczniów, na których zgodnie z zapowiedzią zesłał Ducha Świętego. Udzielił
potrzebnych darów, by głosili orędzie zmartwychwstania i przemieniali serca innych, czyniąc cuda.
Heroizm życia Apostołów przyczynił się do rozwoju Kościoła w pierwszych wiekach
chrześcijaństwa.55.
Wstępując do nieba Jezus wszedł do chwały Bożej jako Bóg - Człowiek. Chrystus, zasiadając po
prawicy Ojca, ma pełne uczestnictwo w mocy i władzy samego Boga. W swym człowieczeństwie
odbiera uwielbienie aniołów i ludzi (por. Flp 2,10). Miejsce po prawicy Ojca oznacza, że Jezus jest
Panem wszechświata, realizującym swe Królestwo w ludzkiej rzeczywistości. Wypełniając obietnicę
zawartą w słowach: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”
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(J 12, 32), Syn Boży wstawia się za każdym człowiekiem, który przez Jego pośrednictwo pragnie
nawiązać komunię życia z Bogiem56.

4.2. Posłannictwo Jezusa na ziemi
W tajemnicy Paschalnej odkrywamy Jezusa jako Tego, który ofiarował ludziom zbawienie i który
stał się Pośrednikiem między Bogiem a światem. Berthier podaje, że pośrednikiem jest ten, kto staje
pomiędzy obrażonym a obrażającym, by przedstawić prawa obrażonego i zadośćuczynienie, jakiego
się domaga. Pośrednik, także przez prośby i ofiary, łagodzi gniew obrażonego i ustanawia
przymierze między obiema stronami. Jezus, jako człowiek, jest zatem, doskonałym Pośrednikiem
u Ojca, gdyż przez swoją śmierć pojednał ludzi z Bogiem57. Z tego względu Ojciec Założyciel
ujmuje posłannictwo Jezusa w kategoriach misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej.
Przez Wcielenie Jezus stał się Kapłanem. Jego kapłaństwo i owoce Jego ofiary są wieczne. Ofiara
jest widzialnym darem składanym Bogu przez upoważnionego kapłana. Dar złożony na ołtarzu
ulega zniszczeniu lub przemianie, na znak uznania przez człowieka wyższości Stwórcy nad
wszelkimi istotami. Jednak ofiara Chrystusa była ofiarą mesjanistyczną, która zapoczątkowana
została już w momencie Wcielenia. Jezus stał się więc, nie tylko Kapłanem ale w akcie ofiarowania
siebie na krzyżu, spełnił też wszystkie wymagania zapisane w Starym Testamencie. Jego ofiarę
Kościół uobecnia przez wieki podczas Eucharystii, łącząc w liturgii chrześcijańskiej przeszłość z
teraźniejszością 58.
Syn Boży uwielbił Ojca w sposób doskonały i złożył Mu dziękczynienie. Skutki kapłaństwa
Chrystusowego zmywają plamy grzechu przez łaskę oraz przez pokutę i łagodzą karę. Męka
Zbawiciela jest przyczyną usprawiedliwienia i uświęcenia człowieka. Syn Boży dokonał dzieła
zbawienia i ofiarował ludziom wszystkie łaski uprzedzające i towarzyszące im na drodze do
doskonałości, a także dobra doczesne, pomocne w uświęcaniu. Jednak, aby człowiek mógł
otrzymać zasługi Jezusa, musi zachowywać przykazania i pełnić dobre uczynki. Wszyscy wierzący
mogą skorzystać z zasług Zbawiciela i dokonywać zadośćuczynienia Boskiej sprawiedliwości przez
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czyny pokutne. Berthier zaleca podejmowanie medytacji nad ceną ludzkiej duszy, co skłania do
namysłu przed ponownym upadkiem w grzech 59. Dzisiaj, misterium Paschalne kieruje myśl nie
tylko w stronę Prawdziwego i Wiecznego Kapłana, ale też każe pamiętać o godności każdego
kapłana, który in persona Christi sprawuje Ofiarę Eucharystyczną60.
Jezus przyszedł na świat, by przekazać ludziom Bożą naukę. Z Jego ust wyszły proroctwa, które
najdokładniej sprawdziły się w historii, dlatego można Go nazwać największym Prorokiem
Nowego Przymierza. Nasz autor podejmuje w tym miejscu zagadnienie nauczycielskiego urzędu
Jezusa, który nie tylko nauczał prawd wiary, ale i wyjaśniał je swoim życiem. Ukazał Boga jako Ojca
i zachęcił wszystkich, by dążyli do zbawienia przez: unikanie grzechów, wypełnianie przykazań,
modlitwę i praktykowanie cnót. Jako Mistrz uczył ludzi pokuty i przebaczania a nade wszystko
nieprzeceniania wartości dóbr ziemskich. Według nauki Chrystusowej największą radość człowiek
odnajduje w przezwyciężaniu swoich namiętności i żądzy bogactwa, aby otrzymać wieczny skarb
w niebie61.
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. On także jest Królem ludzi, ponieważ
odkupił każdego człowieka. przez swoją śmierć. Ma więc prawo do posiadania wszystkich królestw
świata i ludzkich serc. Sam jednak nie narodził się jako Król, ale jako ubogie dziecię w domu Maryi
i Józefa. Zamiast zmieniać prawa, Jezus przelał krew na krzyżu, bo przyszedł założyć królestwo
duchowe, Kościół, którego zadaniem jest prowadzić Lud Boży do szczęścia wiecznego62.
Prawo Chrystusa Króla zawiera się w Dekalogu. Uzupełnione zostaje nakazami, których
wypełnianie jest pomocą na drodze do zbawienia. Berthier wymienia tu m.in. nakaz życia
sakramentalnego. Korzystanie z tych „mistycznych kanałów łaski” jest koniecznym warunkiem
nabywania przez dusze owoców męki Chrystusa. Król nie chciał, by ludzie byli pozbawieni tej
skutecznej pomocy, więc dał także inne, doskonalsze od przykazań, środki do osiągnięcia
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doskonałości. Ewangelia jest pełna udzielonych przez Jezusa rad, służących do doskonałego
praktykowania cnót chrześcijańskich. Przede wszystkim zalecił praktykowanie: ubóstwa, czystości
i posłuszeństwa, jako remedium przeciw potrójnej pożądliwości, która stanowi poważne
zagrożenie na drodze do świętości. Ojciec Założyciel przypomina, że rady nie mają charakteru
bezwzględnego rozkazu, lecz są zaproszeniem, jakie Jezus wystosował do dusz pragnących rozwijać
swe życie duchowe. Według rad ewangelicznych ukonstytuowane jest życie zakonne, jednakże
mogą je praktykować również świeccy, osiągając w ten sposób szczęście i pokój wewnętrzny63.
Jezus jest także Sędzią. Potrzeba nagradzania człowieka wypełniającego prawa i karania tego, który
je łamie, posiada wymowę moralną a Jezus jest sprawiedliwym Sędzią, który widzi i wie wszystko
o tajemnicach ludzkich serc. 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)64.

4.3. Cnoty Jezusa
Teologiczna refleksja Berthier na temat cnót Jezusa wypływa z wiary, że łaska uświęcająca
wypełniała Go w stopniu przekraczającym ludzkie możliwości pojmowania rozumowego. Tej łasce
towarzyszyło bogactwo cnót, które człowiek powinien rozwijać w sobie.
Założyciel rozpoczyna od wyjaśnienia, że nie wszystkie cnoty teologalne harmonizują z darami, w
jakie Bóg – Człowiek był wyposażony. Jezus nie potrzebował cnoty wiary, ponieważ jego ludzka
dusza była oświecana bezpośrednio Boską światłością, co pozwalało Mu oglądać Boga. Ten zaś,
kto widzi, nie potrzebuje wierzyć, gdyż wiara dotyczy tego, czego się nie ogląda. Chrystus jako
człowiek znał wszystkie prawdy nadprzyrodzone, dlatego nie musiał w nie wierzyć65. Nie była też
Mu potrzebna cnota nadziei. Zbawiciel nie mógł ufać, ani oczekiwać czegoś, co już posiadał, np.
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zjednoczenia z Bogiem Ojcem. Mógł jednak mieć nadzieję na swoje zmartwychwstanie i doskonałe
uwielbienie swego ciała66.
Najwięcej miejsca nasz autor poświęca cnocie miłości. Stwierdza, że nie ma dwóch
rodzajów miłości, jednej w stosunku do Boga, drugiej do bliźniego Jest tylko jedna miłość
nieskończonych przymiotów Boga w Nim samym i w Jego podobieństwie, które można dostrzec
w ludzkiej duszy. Tę jedyną miłość, którą Jezus żywił do człowieka, należy rozpatrywać w relacji
do miłości, jaką darzył Ojca. „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem”(J 15,9)67. Miłość
Boga jest celem wszelkiego prawa, źródłem doskonałości każdej istoty obdarzonej rozumem. Jezus
uczył miłości do Ojca i żył nią. Jego ludzka dusza miłowała Boga Ojca w sposób wolny, ale
intensywny. Żyła tylko dla Niego i ku Niemu kierowała wszelkie pragnienia. Ze słów:„Moim
pokarmem jest pełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło” (J 4,34), wynikała
gotowość do ofiar dla chwały Ojca. Prawdziwa miłość chętnie poddaje się woli tego, kogo kocha,
dlatego miłość Jezusa względem Ojca polega na całkowitym podporządkowaniu się planom
Bożym. Świadczą o tym wypowiedzi Syna Bożego: „Z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoja
wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał” (J 6,38), jak też: „Nie moja wola, lecz Twoja niech się
stanie!” (Łk 22,42). Jezus uczy umiłowania posłuszeństwa woli Boga. Jego życie i nauczanie mają
na celu rozpalić w duszach ludzkich miłość do Ojca w niebie68.
Ogromną wartość miłości Chrystusa do ludzi. Berthier dostrzega w tym, że Jezus miłuje człowieka
taką samą miłością, jaką żywi dla swego Ojca w niebie. Miłość do bliźniego realizuje się poprzez
relację miłości do Boga. „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem” (J 15,9). Jezus
zabiegał o chwałę Ojca, jednak żył dla ludzi. Miłość do człowieka skłoniła go do Wcielenia, życia
ziemskiego w ubóstwie i trudzie, do cierpienia, męki i śmierci krzyżowej. On sam mówił, że „Nikt
nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13). Miłość
do Chrystusa powinna przynaglać człowieka do umiłowania Boga, tak jak On nas umiłował69.

66

Por. J. Berthier. Kult. a. 128.

67

Por. J. Berthier. Notre Seigneur. s. 113-115.

68

Por. J. Berthier. Kult. s. 136; Jezus Chrystus: Spotkanie Boga z człowiekiem. Materiały formacyjne

polskiej prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny. Dz. cyt. s. 94-95.
69

Por. J. Berthier. Kult. s. 132; Notre Seigneur. s. 115.

26

Po omówieniu cnót teologalnych, którymi odznaczał się Jezus, Założyciel wspomina także o innych
cnotach, cnotach względem Boga. Na pierwszym miejscu stawia cnotę religijności, jako najbardziej
wzniosłą ze wszystkich cnót moralnych, gdyż jej przedmiotem jest oddawanie czci Bogu. Przyjście
Jezusa na ziemię, Jego życie i śmierć poświęcone były adoracji Boga Ojca i składaniu Mu
dziękczynienia. W tym kontekście Berthier wymienia też modlitwę, nazywając ją koniecznym
środkiem do zbawienia70.
W dalszej części autor przechodzi do omawiania cnót Jezusa względem bliźniego. Zaczyna od cnót
kardynalnych, które rozwijają się zależnie od dynamiki wzrostu miłości. Stwierdza, że roztropność,
sprawiedliwość, wstrzemięźliwość i męstwo są zjednoczone z doskonałościami Jezusa w stopniu
Boskim. Do cnót względem bliźniego zaliczyć należy: posłuszeństwo Maryi i Józefowi oraz miłość,
szacunek i poważanie, jakimi nacechowane było ich wspólne życie w Nazarecie. Potwierdzają to
także wydarzenia z Kany Galilejskiej i Kalwarii. Założyciel podkreśla łaskawość, życzliwość i
wyrozumiałość Jezusa względem drugiego człowieka. Akcentuje Jego miłość do ubogich i
grzeszników. Jedną z największych cnót Jezusa wyeksponowanych przez naszego autora, jest
miłosierdzie w stosunku do wszystkich potrzebujących pomocy. Przytacza spotkanie z
jawnogrzesznicą, wzruszenie Jezusa nad grobem Łazarza i nad mającym nastąpić upadkiem
Jerozolimy. Podkreśla łagodność Jezusa wobec Piotra, który się Go zaparł, Judasza, który Go
zdradził, czy wielu innych, którzy Go lekceważyli.
Pełny obraz duchowości Jezusa wymaga także uwzględnienia Jego cnót wobec samego siebie.
Wśród nich Berthier umieszcza przede wszystkim: pokorę, czystość, skromność, ascezę,
umiłowanie pracy, ubóstwo, cierpliwość w doświadczeniach i wytrwałość71. Przybliża je
czytelnikowi, by zachęcić go do naśladowania Syna Bożego poprzez rozwijanie tych cnót w sobie.
Jezus jest „ drogą i prawdą, i życiem” (J 14,6), mistrzem w ukazywaniu, jak Boga uwielbiać i składać
Mu dziękczynienie. Najpiękniejszym sposobem okazania Bogu wdzięczności będzie naśladowanie
Jego cnót tak, jak czynili to Maryja i Józef72.
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5. Ziemskie szczęście 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. Prawdziwe szczęcie świadomie upatrywała w
dobru człowieka, zaś wszystkie rzeczy stworzone, będące poza nim, niczego nie mogły dodać do
jego osobistej wartości73.
Bóg jest najwyższym dobrem człowieka, dlatego największym szczęściem jest zjednoczenie z Nim,
które oznacza odnajdowanie już tu na ziemi prawdziwej wolności. Szczęście człowieka jest na tyle
doskonałe, na ile jest on głęboko zjednoczony z Bogiem. Tym zaś, co najściślej łączy z Bogiem jest
miłość ku Niemu, która zbliża serce do Niego. Święta Rodzina posiadała najsilniejsze więzy z
Bogiem, gdyż najbardziej go kochała. Zatem, była najbardziej szczęśliwa. Berthier zastanawia się,
na czym polegało to szczęście, skoro jej egzystencji nieodłącznie towarzyszyło: ubóstwo, cierpienie
i wyrzeczenie. I konstatuje, że poza przemijającymi dobrami tego świata, istnieją dobra wyższego
rzędu, które Święta Rodzina posiadała w obfitości. Należą do nich Boża łaska i liczne cnoty
członków rodziny z Nazaretu. One stanowiły dla niej źródło szczęścia. Jeśli współczesna rodzina
zacznie je praktykować, może stać się szkołą wiary i wychowywać do doskonałej miłości Boga. A
społeczeństwo, które w dobie kryzysu rodziny doceni jej znaczenie, stanie przed szansą odrodzenia
religijno-moralnego74.
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. Jako dar Boży, szczęście rodzinne jest owocem działania Ducha Świętego. Bóg ustanowił
rodzinę pragnąc, by człowiek wzrastał w niej w miłości. Poniżanie godności rodziny powoduje
utratę Bożego błogosławieństwa. Pociechy i przyjemności, których człowiek próbuje szukać poza
rodziną stanowią przeszkodę w rozwoju jego świętości. Temat rodziny chrześcijańskiej zajmuje
ważne miejsce w nauczaniu Jana Berthier. Uważa, że jest ona podstawą chrześcijańskiego
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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.
Zadaniem rodziców jest zaszczepianie wiary dzieciom i zapewnienie warunków do jej rozwoju.
Natomiast dzieci, z chwilą opuszczenia domu rodzinnego, powinny troszczyć się o swoje życie
duchowe. Rodzina jest także miejscem, gdzie człowiek uczy się przeżywać i pokonywać wszelkie
przeciwności. Winna stanowić oparcie i okazywać pomoc, której próżno szukać na zewnątrz75.
Budowaniu wzajemnych więzi i umiłowaniu religii służy wspólne celebrowanie świąt
chrześcijańskich, świętowanie niedzieli, przeżywanie uroczystości rodzinnych76. Podobnie, każda
osoba zakonna powinna pogłębiać związki ze swoją wspólnotą i w niej szukać szczęścia,
praktykując cnoty Świętej Rodziny77.
Podsumowując można zauważyć, że teologiczno – antropologiczna refleksja Ojca Berthier
wypływa z rozważań zagadnienia godności człowieka wynikającej z faktu stworzenia na obraz i
podobieństwo Boże. W akcie stworzenia Bóg spotyka się z człowiekiem. Wejście w relację z
Bogiem jest dla człowieka źródłem szczęścia, gdyż może odpowiedzieć miłością na Bożą miłość.
Celem życia jest zjednoczenie z Jezusem w miłości. Jednak, przez grzech pierworodny człowiek
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wchodzi na drogę nieposłuszeństwa wobec Boga. Ten kontekst otwiera temat historii zbawienia w
pismach Jana Berthier, który rozpatruje Wcielenie Jezusa, misterium Jego życia i Odkupienia,
analizując posłannictwo Syna Bożego i jego cnoty. Najwięcej miejsca poświęca cnocie miłości, gdyż
pragnie zachęcić każdego człowieka do naśladowania Jezusa we własnym życiu. Odwieczne ludzkie
dążenie do osiągnięcia szczęścia nie może zostać zaspokojone, dopóki człowiek będzie je upatrywał
w gromadzeniu dóbr przemijających, a nie odkryje, że polega ono na rozwoju cnót w życiu
duchowym. Człowiek niczym rzeźbiarz, zdaniem Założyciela, ma modelować w swym sercu cnoty,
którymi żyła Święta Rodzina. Szczęście rodziny z Nazaretu nie leżało w bogactwach czy ziemskiej,
przemijającej chwale, ale w służbie człowiekowi, wypełnianej najpierw we własnym otoczeniu
rodzinnym. Rodzina stanowi przestrzeń, w której człowiek uczy się miłości doskonałej, dochodzi
do zjednoczenia z Jezusem i uświęca siebie, aby uświęcać innych. W konkluzji Ojciec Jan Berthier
stwierdza, iż wszelki wysiłek człowieka na tej drodze prowadzi do zbawienia.
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Rozdział II.
SPOSOBY NABYWANIA MIŁOŚCI

Święty Paweł mówi, że gdy sami z siebie nie umiemy modlić się właściwie, wtedy „sam Duch
przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami” (Rz 8,26). Każda
modlitwa jest darem Ducha Świętego, który jest miłością. Pragnienie komunii z Bogiem-Miłością,
jest głęboką potrzebą człowieka, stworzonego do szczęśliwego życia. Do realizacji swego
powołania na drodze duchowego rozwoju człowiek szczególnie potrzebuje opieki Ducha Świętego,
aby móc osiągnąć szczęście, które było udziałem Świętej Rodziny i zapowiedzią szczęścia
wiecznego. Pisma Jana Berthier są głosem wezwania do wejścia na drogę Bożego powołania, która
rozpoczyna się od odwrócenia się od zła. Grzech rani ludzką duszę i oddala od Boga. Dlatego
Ojciec Założyciel podnosi konieczność unikania grzechu i tłumaczy, że można tego dokonać
przestrzegając przykazań Bożych i kościelnych oraz nie poddając się pokusom. Następnie
podejmuje zagadnienie doskonalenia się w miłości Bożej, w które wpisana jest modlitwa, życie
sakramentalne oraz praktyki pobożne do Jezusa, Maryi i Józefa.

1. Unikanie grzechu
Berthier podaje, że na początkowym etapie rozwoju życia duchowego człowiek powinien przede
wszystkim unikać grzechu. Porównuje grzech do otchłani i przestrzega, by nie pochylać się nad
brzegiem głębokiej przepaści, aby nie wystawiać się na niebezpieczeństwo. Uważa za poważne
wykroczenie narażanie swej duszy na grzech ciężki, nawet, jeśli ostatecznie się go nie popełniło.
Okazją do grzechu może być osoba lub rzecz, wszystko to, co oddala człowieka od Boga, np.:
sytuacje, które wywierają nieznaczny wpływ i rzadko skłaniają do grzechu oraz takie, które są
bezpośrednią przyczyną upadku. Weryfikację tego rodzaju okoliczności przeprowadza każdy
indywidualnie we własnym sumieniu. Należy przy tym pamiętać o rozróżnieniu na okazje
konieczne i dobrowolne. Do tych pierwszych należą te, których nie da się uniknąć. Wówczas
człowiek winien zachować roztropność i powziąć silne postanowienie chronienia się przed
grożącym niebezpieczeństwem, unikając poufałości w kontaktach stanowiących zagrożenie.
Ogromną pomocą jest regularne przystępowanie do sakramentów i codzienne odnawianie swego
postanowienia przed krzyżem Chrystusa. Gdy mimo to, człowiek upada, wówczas nasz autor zaleca
bardziej radykalne rozwiązanie, by opuścić miejsce zagrożenia grzechem, nie licząc się ze stratami
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materialnymi. Życie wieczne, bowiem, posiada wartość nieporównywalną z dobrami
przemijającymi78.
Do okazji dobrowolnych, których człowiek jest w stanie uniknąć należą te, które paradoksalnie
uchodzą za nieuniknione. Pozostawanie w nich nawet przez dłuższy czas wynika z wyrachowania
bądź z doznawanej przyjemności. W takich sytuacjach konieczne okazują się: zdecydowana i
stanowcza rezygnacja z wymiernych korzyści finansowych czy też poskromienie żądzy zmysłów.
Natomiast próby umieszczania siebie i swoich możliwości na różnorakich skalach porównawczych
w tym zakresie wyrządzają duszy dodatkową krzywdę79.
Człowiek, który nie stara się unikać okazji do złego, popada w grzechy. Berthier wiele miejsca
poświęca kwestii grzechu ciężkiego i grzechów głównych. Grzech ciężki to bunt nicości przeciw
władzy Boga. Jest udziałem tych, którzy dobrowolnie i świadomie w rzeczach ważnych łamią prawo
Boże, popadając w niewolę własnych namiętności. Lekceważą Bożą wszechmoc, nie okazują Bogu
wdzięczności, zapominają o Chrystusie i Jego misji Odkupienia80. Skutkiem grzechu ciężkiego jest
oddzielenie duszy od Boga. Wewnętrznej pustki nie wypełnią ziemskie bogactwa. Dusza człowieka
w stanie grzechu ciężkiego utraciła swoje dawne zasługi i nie jest zdolna do miłości Boga. Sama
siebie skazuje na potępienie wieczne.81.
Grzech powszedni stanowią uczynki i słowa przeciwne miłości bliźniego, które nie przynoszą mu
wielkiego uszczerbku. Taki grzech nie pozbawia człowieka łaski Boga, ale obraża Jego Majestat.
Dlatego należy się go wystrzegać, gdyż osłabia duszę i może prowadzić do grzechu ciężkiego.
Grzechy główne natomiast są źródłem wszystkich innych. Jeśli człowiek pragnie coraz bardziej
kochać Boga, powinien „wysuszyć” źródła grzechu, gdyż one zgubiły już wiele ludzkich dusz. Do
tych grzechów należy przede wszystkim pycha, czyli nieuporządkowana miłość własna, która
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przejawia się brakiem szacunku dla bliźniego, pożądaniem sukcesów i czynieniem z nich wizytówki
własnego egoizmu, a przecież św. Paweł mówi: „Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś
otrzymał, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał?” (1 Kor 4,7). Bóg pysznym się
sprzeciwia82.
Wrogiem życia duchowego jest nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Berthier szczególnie potępia
pijaństwo, jako grzech przeciwko samemu sobie, gdyż szkodzi zdrowiu. Bywa też powodem
rozpaczy najbliższych. Zaradzić mu można unikając miejsc i okazji sprzyjających nadużywaniu
alkoholu, które staje się przyczyną innego grzechu głównego, jakim jest grzech nieczystości83.
Innym grzechem burzącym ład serca jest chciwość, polegająca na nieuporządkowanym
przywiązaniu do dóbr tego świata. Staje się grzechem ciężkim, gdy zachłanność popycha człowieka
do niesprawiedliwości wobec innych, do odmawiania ubogim jałmużny i zamykania serca dla
bliźniego. Natomiast, lenistwo zniechęca do podejmowania koniecznych wysiłków na drodze do
doskonałości. Sprzyja niedbałemu wypełnianiu obowiązków i w efekcie prowadzi do utraty
możliwości rozwoju życia duchowego, którego jednym z ważnych elementów jest praca84. Jeśli
człowiek z braku chęci nie pracuje, traci czas, marnuje talenty, które otrzymał od Boga, wdaje się
w złe towarzystwo, to w konsekwencji konfrontacja własnych wyników z osiągnięciami innych
okazuje się dla niego frustrująca. Ten grzech polega bowiem na odczuwaniu smutku z powodu
cudzego powodzenia i jest przeciwny cnocie miłości bliźniego. Również gniew, będący pragnieniem
zemsty, stanowi grzech ciężki, jeśli powodowany jest złością lub nienawiścią. Berthier, postrzegając
te grzechy jako przeszkodę w procesie zmierzającym do zbawienia duszy, stwierdza, że
najskuteczniejszym lekarstwem na skażenie natury jest życie sakramentalne, modlitwa, lektura
żywotów świętych i rozważanie rzeczy ostatecznych85.
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1.1. Przestrzeganie przykazań
Berthier wielokrotnie powtarza, że człowiek, który pragnie miłować swego Stwórcę, powinien
rozwijać w sobie cnotę religijności. Skłania ona do oddawania czci Bogu. Religia wyznacza rytm
ludzkiego życia osobistego, rodzinnego i społecznego. Z religią związana jest cnota pobożności,
polegająca na gotowości czynienia woli Bożej i powierzenia się Bogu całkowicie. Pobożność
prowadzi do Boga przez kolejne stopnie świętości. Ta cnota wymaga, aby człowiek trwał w stanie
łaski uświęcającej, której zachowanie jest możliwe przez przestrzeganie przykazań. To jednak nie
jest celem życia duchowego. Dlatego kolejnym krokiem powinna być chęć unikania wszystkiego,
co może się Bogu nie podobać, a także skłonność do czynów, które nie są nakazane, a przyczyniają
się do większej chwały Boga86. Z tej perspektywy nasz autor wyprowadza potrzebę zachowywania
przykazań, co przyczynia się do wzrastania w miłości Boga.
Na początku Ojciec Założyciel zwraca uwagę na zło płynące z oddawania Bogu czci w sposób
niewłaściwy. Grzech ten polega także na tym, że cześć należna Bogu okazywana jest stworzeniom
przez Niego uczynionym. Oddawanie czci fałszywym bogom i składanie im ofiar jest
bałwochwalstwem. Chrześcijanin nie powinien zasięgać rady u wróżbitów, szukać wyjaśnień w
kartach i oddawać się praktykom spirytystycznym. Jedyną ostoją jest Opatrzność Boża i pomoc
świętych orędowników87.
Mniejszym grzechem od zabobonu jest niedowiarstwo, które przyczynia się do kuszenia Boga.
Polega ono na zuchwałym i nieroztropnym nadużywaniu Bożej dobroci i miłosierdzia. Przejawia
się także powątpiewaniem w Jego doskonałość lub narażaniem siebie na niebezpieczeństwo.
Sprzeciwia się miłości Boga tak, jak świętokradztwo, czyli brak szacunku dla osób, miejsc i rzeczy
poświęconych Bogu. Natomiast, zbrodnią Berthier nazywa profanację Najświętszego Sakramentu
i przyjmowanie Go przez osoby niedostatecznie przygotowane88.
Człowiek, który pragnie miłować Boga, powinien szanować i wychwalać Jego imię, unikać
bluźnierstwa, polegającego na obelżywym wypowiadaniu się o Bogu lub świętych. Należy
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Por. J. Berthier, Książka. s. 123-126; Tenże. Kaznodzieja. s. 38-40.

87

Por. J. Berthier, Książka. s. 126-127.

88

Por. Tamże. s. 127-129.

34

wystrzegać się obrażania Boga, sugerując, że jest niesprawiedliwy, niewrażliwy na ludzkie cierpienie.
Założyciel zaleca pracę nad tym grzechem poprzez częste akty skruchy. Nakazuje chrześcijanom
stanowczo sprzeciwiać się bluźniercom i pomagać im wynagradzać Bogu wyrządzone zniewagi,
jako sposób na zdobywanie miłości Bożej89.
Z wiary wyrasta gorliwość ewangeliczna. W postępowaniu na drodze miłości Boga przejawia się
ona również dochowywaniem ślubów. I choć, nasz autor sprzeciwia się zbyt częstemu braniu Boga
na świadka, a tym bardziej potępia krzywoprzysięstwo, to zachęca do wypełniania obietnic
złożonych Bogu. Zalicza do nich zwłaszcza przysięgę małżeńską. Jednak za najmilsze Bogu uważa
śluby składane w zakonach. Decyzja poświęcenia się Bogu, ukoronowana aktem ślubu jest
dowodem miłości człowieka do Stwórcy. Nie powinna być nigdy podjęta bez wcześniejszych
przemyśleń i rady spowiednika90.
Istotnym wyrazem troski o nabycie miłości Boga jest święcenie niedzieli. Zdaniem Założyciela
nakaz ten, odnoszący się w Starym Testamencie do szabatu, a w Nowym do dnia
Zmartwychwstania Pańskiego, obejmuje obowiązek uczestnictwa we Mszy świętej i wstrzymania
się od prac niekoniecznych. Dla chrześcijańskiej rodziny niedziela powinna być dniem jedności,
pokoju i wspólnego przebywania w miłości do Boga i siebie nawzajem. Zachowywanie tego
przykazania wnosi pokój w życie rodzinne i porządkuje życie społeczne91. Berthier zaleca
odpoczynek niedzielny, który wzmacnia zdrowie, podnosi ducha, umacnia miłość w rodzinie i jest
źródłem błogosławieństwa na cały tydzień pracy. W czasie Eucharystii serce wzrasta w miłości.
Oprócz udziału we Mszy św. autor zaleca także pobożne ćwiczenia, przyczyniające się do
uświęcenia dnia Pańskiego, np.: nieszpory. Ogromną wagę przywiązuje do podtrzymywania ogniska
domowego, w czym upatruje szczególną rolę kobiet. Wspólne przebywanie, lektura książek o
prawdach chrześcijańskich, budowanie kultury dialogu między małżonkami i pozostałymi
członkami rodziny, wzajemne dzielenie się problemami i radościami i modlitwa jest zdaniem
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naszego autora „zbiornikiem łask Bożych, z którego będziemy mogli czerpać, by spędzić bez
grzechu następny tydzień”92.
Pierwsze miejsce na drugiej tablicy Dekalogu zajmuje przykazanie czci rodziców. Przez cześć
Berthier rozumie miłość, szacunek i posłuszeństwo. Miłość dzieci do rodziców jest odpowiedzią
na ich miłość czułą i jednocześnie wymagającą. Miłość do ojca i matki wyraża się przez wrażliwość
wobec ich godności, a w późniejszym okresie staje się coraz bardziej wyczulona na ich potrzeby,
by w ostatniej godzinie ich życia pomóc w pojednaniu z Bogiem. Stosunek do rodziców wymaga
szacunku w sercu i na zewnątrz, który przejawia się w postawie posłuszeństwa wobec woli
rodziców. Postawa ta winna kształtować się wraz z rozwojem dojrzałości i przybierać formy
właściwe danemu okresowi w życiu człowieka. Analizując to zagadnienie, Założyciel wymienia dwa
przypadki, uzasadniające sprzeciw wobec woli rodziców, nie będący naruszeniem czwartego
przykazania. Po pierwsze, kiedy rodzice nakłaniają do złego i manifestują swoją akceptację dla
nieetycznych wyborów w imię pozornych korzyści. Natomiast, drugi przypadek ma miejsce
wówczas, kiedy sprzeciwiają się realizacji drogi powołania swych dzieci, kierując się jedynie dobrem
własnym93.
W dalszej części autor koncentruje uwagę na czynach przeciwnych przykazaniu miłości: na
zabójstwie, zdradzie, kradzieży czy mówieniu fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu. Ujęcie ich
w Dekalogu chroni człowieka przed niesprawiedliwością i wyrządzaniem bliźniemu szkody czynem
lub słowem94.
W taki sposób Berthier wykłada prawo Boże czytelnikom, by pouczyć ich o obowiązku miłości
Boga i bliźniego. Stwierdza, że wspólnota Kościoła ma władzę ustanawiania przykazań kościelnych,
które są jakby określeniami praw Bożych. Podkreśla jednak, że Kościół, podając obowiązki, nie
obciąża nimi człowieka ponad siły, a ich celem jest nabywanie i praktykowanie miłości.
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Zachowywanie przykazań przyczyni się, jego zdaniem, do rozwoju miłości, pokoju i
sprawiedliwości w rodzinach, społeczeństwie i na świecie95.

1.2. Przezwyciężanie przeszkód
Na drodze zmierzającej do miłości Boga dusza napotyka na szereg przeciwieństw i trudności. Jeśli
jednak, okaże się ona gotowa zawierzyć się Bogu całkowicie, Stwórca otoczy ją swoją opieką.
Dlatego Założyciel, ukazując drogę przykazań Bożych, uwrażliwia na wiele przeszkód, które może
napotkać dusza zdążająca do doskonałości96.
Pierwszą przeszkodą, jaką należy przezwyciężać są pokusy podsuwane przez szatana
rozbudzającego żądze zmysłowe. Ojciec Założyciel postrzega życie człowieka jako nieustanną
walkę duchową, którą przyrównuje do wysiłków wioślarzy na łodzi miotanej falami wzburzonego
morza. Po niebezpiecznych wichrach następuje cisza, która nie wyklucza niebezpieczeństwa
następnej burzy, aż do momentu zarzucenia kotwicy w szczęśliwym porcie wieczności97. Zachęca
dusze chrześcijańskie do podejmowania tej walki, która im bliższa zwycięstwa nad nieprzyjacielem,
tym będzie trudniejsza. Szatan często zostawia duszę na jakiś czas w spokoju, by straciła czujność.
Wówczas atakuje. Berthier przyrównuje także namiętności do dzikich zwierząt, które próbują
sforsować ogrodzenie. Na chwilę się uciszają, lecz tylko po to, by wkrótce ponowić atak z jeszcze
większą siłą. Zatem, nie należy dziwić się szturmom, które trzeba będzie odeprzeć. Bóg dopuszcza
walki, by pomnożyć zasługi człowieka na drodze do doskonałości. Pokusy, bowiem umacniają
wewnętrzną moc, gdyż zobowiązują do nieustannego czuwania i uciekania się do Boga w ciągłej
modlitwie. Niezbędna jednak jest przestroga, której udziela nasz autor, przed zbytnią zuchwałością
i ufnością we własne siły, co osłabia czujność, gdyż ten, kto kocha niebezpieczeństwo, naraża się
na śmierć. Zaleca, by lęk przed uleganiem pokusie ukoić, unikając w miarę możliwości okazji, które
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go wywołują. Gani dusze, które bez potrzeby podejmują ryzyko niebezpieczeństwa 98. Do innych
środków obrony przed pokusami Berthier zalicza wyrzeczenie się przyjemności tego świata,
modlitwę i umartwienie. Sugeruje także, by nie pozostawać w bezczynności i w samotności, jeśli
nie można sobie poradzić z pokusą. Jako szczególnie skuteczny sposób obrony przed pokusami
podaje uciekanie się do wstawiennictwa świętych, a szczególnie pod opiekę Matki Bożej99.
Oprócz szatana, dusza ludzka wystawiana jest na ataki jeszcze innego wroga, którym jest świat.
Omamia on powabem próżnych bogactw i próbuje oderwać człowieka od żywego kontaktu ze
Stwórcą. Wszelkie dobra, obiecane przez świat mają posmak goryczy a próżność zagłusza tęsknotę
za prawdziwym szczęściem. Natomiast, dusza szlachetna potrzebuje pokarmu ubogacającego siły
duchowe. W związku z tym Założyciel proponuje, by dusze zamiast czynić się niewolnikami świata,
starały się przyjmować wzór życia świętych. Młodość jest wiosną życia a jej piękno ujawnia się w
zachowywaniu wierności zobowiązaniom chrztu, prowadzącemu duszę do Boga100.
Dzieła świętej Teresy od Jezusa stały się dla Berthier inspiracją do podjęcia zagadnienia
dotyczącego trudności pojawiających się na gruncie życia towarzyskiego. Obfituje ono, zwłaszcza
w okresach intensywnej laicyzacji, w sploty okoliczności sprzyjające porzuceniu drogi do
doskonałej miłości Boga. Natomiast, kontakty z osobami ugruntowanymi w wierze stanowią często
wydatną pomoc dla duszy w przezwyciężaniu pokus, jakie proponuje świat101. Zalecenia, by
ograniczać się do spotkań, które dotyczyć będą kwestii istotnych, do rozmów na tematy dotyczące
spraw Bożych pojawiają się bardzo często w pismach J. Berthier. Do nich należy również zachęta
do rezygnacji z lektury niezgodnej z nauczaniem Kościoła, wprowadzającej zamęt w życiu,
szczególnie w sferze emocjonalnej, jako źródło czułostkowości i złych skłonności102.
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Wśród przeszkód, które chrześcijanin musi przezwyciężyć na drodze do świętości, Nasz autor
wymienia także niedbałość rodziców. Stwierdza, że stanowczość i czujność z ich strony pozwoli
szybko i skutecznie odsunąć większość z wymienionych wyżej niebezpieczeństw, a zaniedbanie
obowiązku wychowania młodego pokolenia do godnego życia prowadzi do rozluźnienia
obyczajów. Atmosfera domu rodzinnego przesycona duchem etyki Kościoła odgrywa ogromną
rolę w kształtowaniu się dojrzałości chrześcijańskiej. Omawiając proces wychowania, Berthier nie
szczędzi zachęt do oddania się w tej kwestii pod opiekę Świętej Rodzinie. Podkreśla, że nigdy nie
zabraknie wewnętrznych pociech tym, którzy pokonywać będą przeciwności napotykane na tej
drodze103.
Znamiennym rysem nauczania Ojca Założyciela jest to, że łączy on wykład poglądów z ich ujęciem
praktycznym. Kładzie nacisk nie tylko na potrzebę unikania grzechów i nabywania cnót, ale podaje
wskazówki i ćwiczenia, w jaki sposób tego dokonać. Nade wszystko ceni w tej materii lekturę,
mającą wpływ na rozwój życia duchowego człowieka. Wyjaśnia, że lektura przydaje wiedzy,
rozmyślanie ją utrwala. Dobre lektury rozjaśniają ducha. Słowa Boże rozświetlają oczy duszy, mają
moc uzdrawiającą i porządkującą wnętrze; ukazują prawdę. Mogą też stać się lustrem wiary i
skierować duszę na drogę zbawienia. Są jak szczery przyjaciel; kto go znalazł – skarb znalazł.
Lektura dotyka także serca i skłania je, by przylgnęło do dobra, które rozum odkrył. Święci,
doktorzy Kościoła i założyciele zgromadzeń zakonnych uczynili z lektury duchowej istotny element
regulaminu. Lektura duchowa przyczynia się do wzrostu miłości, cierpliwości i poznania spraw
Bożych104.
Następnie Berthier proponuje sposoby korzystania z lektur duchowych. Zastanawiając się nad
czasem lektury, zauważa, że dla dusz zakonnych godzina czytania jest wyznaczona przez regułę
zakonną. Jeśli tak nie jest, można wyznaczyć sobie regulamin osobisty i być mu wiernym. Cel lektury
nie może ograniczać się do pogłębiania wiedzy, zaspokajania ciekawości, ponieważ wypaczeniu
uległby sens tego ćwiczenia. Każdorazowe sięganie po lekturę duchową ma prowadzić człowieka
do świętości105.

103

Por. J. Berthier, Dziewica chrześcijańska. s. 150-155.

104

Por. J. Berthier. L'état religieux. s. 313-315.

105

Por. Tamże. s. 315-316. Nasz autor zachęca przede wszystkim do czytania Pisma Świętego. Czyni to

w odpowiedzi na zalecenia papieża Leona XIII, który walczył o prawowierną interpretację Biblii. Konstytucja
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Na pytanie o książki, jakie należy czytać, nasz autor, powołując się na innych założycieli, zaleca
lektury, otwierające na Boże natchnienia. Wśród autorów wymienia: Franciszka Salezego, Teresę
od Jezusa, Ludwika z Grenady, Scaramelliego i innych. Proponuje także życiorysy świętych i poezje.
Wskazuje również metodę lektury. Czytanie należy poprzedzić prośbą do Boga o łaskę zrozumienia
i owoce duchowe, by potem powoli, smakując tekst oddać się lekturze i nie obawiać się powrotów
do przeczytanych już fragmentów. Pożądane jest przerywanie lektury modlitwą, co wprowadza w
sztukę medytacji. Czas lektury winien zakończyć się zebraniem i zachowaniem dobrych myśli,
pokarmu dla duszy106.
Unikanie grzechu, przestrzeganie przykazań i przezwyciężanie pokus będzie łatwiejsze, zdaniem
autora, jeśli człowiek nauczy się nieustannie dostrzegać obecność Bożą w swoim życiu. Żyć w Jego
obecności, to znaczy cieszyć się niebem już na ziemi, uświęcać się, wzmacniać odporność na pokusy
i odważnie praktykować cnoty. Jak żołnierz dzielnie walczący ze świadomością obecności króla,
snuje porównanie Berthier, jak zakonnica pilnie unikająca wszystkich błędów w obecności
przełożonych, tak chrześcijanin powinien rozwijać w sobie zapał do praktykowania cnót
inspirowany myślą o bliskości Boga107.
Obecność Boga jednoczy z Nim i odkrywa przed człowiekiem Boskie przymioty. On napełnia
duszę pociechami niebiańskimi. Doświadczanie obecności Boga wymaga powierzenia Jemu duszy
i serca. Chrystus Pan może się ukazywać bezpośrednio a może także na różne sposoby objawiać
prawdę o Bogu wszechmocnym. Złożenie duszy w Bogu pozwala dostrzegać Go w stworzeniach,
którym On udziela doskonałości i odkryć Go w sobie samym, gdyż dusza jest Jego świątynią.

apostolska „Providentissimus Dominus” z 19.11.1893 roku, dawała jasne wskazania dla badaczy. Była ona
odpowiedzią na liberalną biblistykę protestancką, przesiąkniętą racjonalizmem i podważającą naukę o
natchnionym charakterze ksiąg biblijnych. Leon XIII podnosi sprawę unowocześnienia studiów biblijnych,
zastrzegając się trzymania tekstu Wulgaty. Utworzył Papieską Komisję Biblijną 25.11.1902 roku, by czuwała nad
prawowiernością badań biblijnych i organizowaniem studiów biblijnych. Nowe poglądy dotykały
fundamentalnych spraw katolicyzmu: natury Objawienia, natchnienia Pisma Świętego, poznania osoby Chrystusa
i Jego roli w założeniu Kościoła, sakramentów, granic dogmatycznego rozwoju nauki kościelnej i autorytetu
nauczycielskiego Urzędu Kościoła. Zob: Z. Zieliński. Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków. Tom I. Poznań
1986. s. 255-256; M. Banaszak. Historia Kościoła Katolickiego. Tom III*. Warszawa 1991. s. 324-325.
106

Por. J. Berthier. L'état religieux. s. 394-399.

107

Por. Tamże. s. 298.
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Złożenie serca dokonuje się przez częste modlitwy i akty strzeliste z intencją czynienia wszystkiego
dla Boga, i przez jednoczenie w sercu swoich czynów z dziełem Chrystusa. Szczęśliwe dusze,
kierujące swe myśli zawsze w stronę Tego, który nie przestaje nigdy rozlewać na nie swoich łask108.

2. Środki do zbawienia
Według księdza Jana Berthier człowiek został powołany do szczęścia, które może osiągnąć jedynie
poprzez zjednoczenie z Bogiem. Drogą do zjednoczenia jest, jego zdaniem, 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 i nabożeństwa do Jezusa, Maryi i św. Józefa, należy
do środków, prowadzących duszę ludzką do zbawienia109. Ten wybitny duszpasterz, wychowawca
i przewodnik duchowy, poświęca tym zagadnieniom 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 w sposób
przejrzysty, przyczyniając się do rozwoju życia duchowego chrześcijan.

2.1. Modlitwa
Temat modlitwy i jej form jest złożony i niełatwy ze względu na osobisty charakter, jaki ona posiada
w życiu człowieka. Ojciec Berthier podejmuje go z właściwą sobie intuicją, zważywszy na adresatów
swych pism, często nie mających innych możliwości poznania, czym jest modlitwa i jak ją
praktykować w codzienności.
Rozważania rozpoczyna do próby zdefiniowania pojęcia modlitwy. Według niego modlitwa wraz
z sakramentami stanowi dwa skrzydła, które umożliwiają duszy ludzkiej „lot do nieba” i pomagają
„wznieść” się nad pokusy i niebezpieczeństwa czyhające na ziemi110. Korzysta z definicji Jana

108

Tamże. s. 299-301.

109

Por. J. Berthier. Książka. s. 316-317.

110

Por. Tamże. s. 317.
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Damasceńskiego, który podaje, że „modlitwa jest wzniesieniem duszy do Boga”111. Modlić się, to
wznosić swoje uczucia ku Bogu i jednoczyć się z Nim, co jest przyczyną duchowego rozwoju
człowieka, gdyż Bóg jest źródłem wszelkiego dobra w stworzeniach. Im bardziej człowiek zbliża
się do Boga, tym bardziej otrzymuje udział w Jego nieskończonej doskonałości112. Tylko stając w
obecności Boga człowiek może zrealizować swoje powołanie do szczęścia, zaś środkiem
prowadzącym do niego jest modlitwa113. W ten sposób Założyciel, cytując św. Augustyna
dowodzi, że: „modlitwa sprawiedliwego jest kluczem do nieba”114 i przypomina, że życie
nadprzyrodzone duszy zanika, jeśli nie jest zasilane modlitwą115. Dlatego w swoich dziełach
mocno akcentuje potrzebę modlitwy w życiu każdej osoby ludzkiej.

2.1.1. Formy modlitwy
Modlitwa obejmuje wszystkie najważniejsze obowiązki człowieka względem Boga, który ma prawo
do odbierania chwały od istot przez siebie stworzonych. 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 adorację Ojca z dziękczynieniem i
modlitwą błagalną. Modlił się o wysławienie Jego imienia, o uwielbienie ciała, zaś przede wszystkim
modlił się za ludzi116. Berthier szczegółowo omawia te trzy formy modlitwy.
Rozważając temat modlitwy pochwalnej stwierdza, że Najwyższym Dobrem jest Bóg, gdyż jako
jedynie konieczna Istota zawiera byt sam w sobie i udziela go wszelkiemu stworzeniu. Stąd, tylko
On ma prawo do odbierania szacunku i chwały od istot stworzonych117.

111

Por. Jan Damasceński. De fide orthodoxa 3,24. W: PG 94, 1089 D; KKK 2559.

112

Por. J. Berthier. La clé du ciel. Grave 1904. s. 16.

113

Por. J. Berthier. Le sacerdoce. s. 378-379.

114

Św. Augustyn. Opp. V append. Serm. 47 (olim De tempore 226) col. 90 F. W: PL 39-1838.

115

Por. J. Berthier. Książka. s. 317-318.

116

Por. J. Berthier. Kult. s. 145.

117

Por. J. Berthier. La clé. s. X.
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Źródłem chwały Bożej są Boskie przymioty. Na pierwszym miejscu Ojciec Założyciel wymienia
Bożą wszechmoc a następnie wszechwiedzę Boga, gdyż nic nie jest przed Nim zakryte. Akcentuje
także wierność Boga obietnicom, jakie złożył człowiekowi i Jego troskę o wszelkie stworzenia. W
sposób szczególny podkreśla Boże miłosierdzie. Bóg miłuje każdego człowieka i daje każdemu
szansę nawrócenia. Z tego powodu i aniołowie w niebie, i ludzie na ziemi powinni oddawać Bogu
chwałę. Do aniołów dołączają wszyscy zbawieni. Kościół woła wraz z nimi: „Święty, Święty,
Święty...”. Spośród wszystkich stworzeń tylko człowiek potrafi dostrzec i zrozumieć potęgę
Stwórcy. Zatem, jedynie istota ludzka jest na ziemi zdolna do pełnienia funkcji pośrednika między
stworzeniem a Stwórcą i do błogosławienia Boga, a więc jest powołana do wypełniania funkcji
kapłańskich. Wszystkie stworzenia Boże podporządkowane są człowiekowi i przyczyniają się do
realizacji jego powołania przez sprawowanie kultu i utrzymywanie relacji z Bogiem, a zaniechanie
tego zadania rodzi gorycz w ludzkiej duszy. Gdy człowiek nie wychwala Stwórcy, cały wszechświat
staje się bezużyteczny. Przejawem „wielkiego otępienia” jest nieumiejętność odczytania znaków
czasu i śladów Bożej obecności w świecie118. Dlatego Berthier wzywa do oddawania Bogu chwały
poprzez modlitwę, zwłaszcza „Ojcze nasz” i „Magnificat”119.
W dalszej części wykładu czytamy, że zadaniem człowieka jest wznieść się do nieba i wraz z
aniołami uwielbiać Boga. Nim to jednak nastąpi, należy oddawać Bogu chwałę słowami doksologii:
„Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu...”, i zachęcać innych do wspólnotowego chwalenia
Boga (por. Ef. 5,19)120. Modlitwa jest aktem uwielbienia, gdyż w niej człowiek oddaje Bogu cześć,
podporządkowuje się Mu i uznaje panem wszelkiego dobra121.

118

Por. Tamże. s. X-XI.

119

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.
120

Por. J. Berthier. La clé. s. XII-XIII.

121

Por. Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna II-II. 83 a 3; J. Berthier. La clé. s. XIII. Berthier korzysta z

nauczania Tomasza z Akwinu, idąc za wskazaniami Leona XIII. Papież ten chciał przywrócić nauce kościelnej
autorytet w świecie intelektualnym i przekonanie, że wiara nie sprzeciwia się wiedzy. Musiał w tym celu pokonać
opory sięgające oświecenia, przez czasy rewolucji, kantyzm i heglizm, a także wyrosły na gruncie kościelnym
tradycjonalizm i ontologizm. 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. Zerwał podstawy, na których
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Boga można wielbić w każdym miejscu, czasie i w trakcie każdej pracy, przypomina Berthier,
zalecając jednocześnie wychowywanie dzieci w klimacie modlitwy. Rozwija ten wątek w wielu
miejscach, uzasadniając, że: „szczęśliwe te rodziny i kraje, w których panują podobne zwyczaje”122.
Ojciec Założyciel podaje dwa powody, dla których należy się Bogu wdzięczność. Po pierwsze, Bóg
jest Stwórcą wszystkiego, a po drugie, Bóg posłał swego Syna, by odkupił świat. Dzięki Niemu
ludzie stali się na nowo dziedzicami Bożymi i współdziedzicami Chrystusa. Powołaniem człowieka
jest posiadanie w niebie samego Boga, jako Najwyższego Dobra. Duch ludzki jest wezwany do
oglądania Boga twarzą w twarz, a ludzkie serce jest przeznaczone do szczęścia w miłosnym z Nim
zjednoczeniu123.
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, czasem przez radość wewnętrzną i pociechę, czasem przez wyrzuty sumienia. Łaska ta może
zostać pomnożona poprzez uczestnictwo w świętych sakramentach, z których ona wypływa jak ze
źródła. Szczególne znaczenie autor przypisuje tu sakramentom pokuty i Eucharystii. Pierwszy
gładzi grzechy i przywraca przyjaźń z Bogiem, dzięki drugiemu człowiek wchodzi w posiadanie
skarbów nieba. Towarzyszą one człowiekowi przez całe życie, dlatego niewdzięcznością jest
zapominanie o Ojcu, który ich udziela. Nasz autor akcentuje, że Bóg pierwszy umiłował człowieka,
nim uczynili to rodzice. Za ten dar człowiek winien nieustannie Bogu dziękować, w radościach i
smutkach, w zdrowiu i chorobie, przyjmując wszystkie udręki doczesnego życia, co stanowi
najbezpieczniejszą i najświętszą drogę człowieka do nieba124. W taki bowiem sposób człowiek
najlepiej naśladuje Chrystusa, który z miłości do ludzi poniósł śmierć męczeńską (por. Ef 5,20; 1
Tes 5,18). Zobowiązanie chrześcijanina do okazywania Bogu wdzięczności swój najpełniejszy

bazowała cywilizacja zachodnia aż do czasów oświecenia. Nauka ta została przedstawiona w encyklice Leona
XIII „Aeterni Patris” z 4.08.1879. W: ASS XI (1878-1879) s. 97-115. W niej dostrzegł przeciętny poziom
intelektualny kleru francuskiego, który mógł zostać zmieniony przez powrót do tomizmu - neoscholastycznej
filozofii i teologii. Leon XIII ogłosił tomizm oficjalną doktryną filozoficzną Kościoła; Por. Z. Zieliński. Papiestwo
i papieże dwóch ostatnich wieków. Tom I. Dz. cyt. s. 254-255.
122

J. Berthier. La clé. s. XIX.

123

Por. Tamże. s. XX.

124

Tamże. s. XV-XVII.
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kształt przyjmuje w formie modlitwy, która uczy pokory i jednocześnie jest źródłem nowych łask.
Wiele dobrodziejstw człowiek otrzymuje przez modlitwę dziękczynną, umacniającą wzajemną więź
między Stwórcą a stworzeniem (por. 1 Tym 2,1)125.
Taka modlitwa powinna rozpoczynać każdą rozmowę z Bogiem. Szczere podziękowanie za ogrom
łask doznanych dzięki Bożej dobroci, skłoni serce do całkowitego ofiarowania się Bogu i
przygotuje do działań, w których człowiek będzie mógł wykorzystać cały swój potencjał dla chwały
Bożej w służbie przepełnionej duchem wdzięczności126.
Rozważając temat modlitwy błagalnej, J. Berthier skupia uwagę na trzech zasadniczych kwestiach.
Przede wszystkim niepokoi go brak ducha modlitwy wśród ludzi jemu współczesnych. Po drugie,
podejmuje starania, aby przekonać czytelnika o potrzebie i skuteczności modlitwy błagalnej. Na
koniec natomiast, podpowiada, jak należy się modlić, by modlitwa została wysłuchana. Widząc, że
chrześcijanie przykładają małą wagę do siły płynącej z modlitwy, zaznacza, że zaniechanie modlitwy
jest powodem wielu grzechów. Bez modlitwy wszelkie postanowienia i przyrzeczenia będą
daremne, a zobowiązania niemal niemożliwe do wypełnienia. Chęci i obietnice nie wystarczą do
owocnego pełnienia dobra, przezwyciężania pokus i nabywania cnót. Dlatego zwraca się z apelem
do kaznodziejów i spowiedników, by w swoim nauczaniu więcej miejsca poświęcili roli modlitwy
w życiu chrześcijańskim. Jego zdaniem, nawet najbardziej poruszające nauki, nie pomogą
człowiekowi, jeśli nie ukształtowano w nim ducha modlitwy. Zachęcając czytelników do modlitwy
błagalnej (Mt 7, 7-8), 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 na 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 uczestniczyć127. Zatem, modlitwa
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Por. Tomasz z Akwinu II-II. 83 a 17; J. Berthier. La clé. s. XVII-XVIII.

126

Por. J. Berthier. La clé. s. XVIII.

127

Por. Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna. II-II. 83. a. 2; J. Berthier. La clé. s. 25-27. Wyjaśnia to na

przykładzie pracy rolnika, który uprawiając ziemię nie działa przeciw Bożym planom, ale pomaga w ich realizacji.
Modlitwa jest zatem skuteczna, gdyż człowiek otrzymuje to, co Bóg już przed wiekami postanowił mu dać, jeśli
o to poprosi.
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błagalna jest potrzebna człowiekowi. Jej skuteczność zdaniem Berthier potwierdzają: Pismo Święte,
Tradycja Kościoła i cudowne wydarzenia, będące odpowiedzią na zawierzenie Bogu128.
Prośba skierowana do Boga powinna dotyczyć tego, co godziwe i, 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 pozbawiona ufności
względem Boga i wytrwałości. Założyciel apeluje o modlitwę za grzeszników, argumentując, że ona
jest im najbardziej potrzebna. Zauważa też, że Bóg czasami dla dobra człowieka „ociąga się” z
wysłuchaniem zanoszonej prośby, co jednak nie powinno spowodować zaprzestania praktyki
modlitwy129.

2.1.2. Czynniki skłaniające do modlitwy
Potrzeba i miejsce modlitwy w życiu człowieka zajmuje sporo miejsca w nauczaniu Ojca
Berthier. Jako duszpasterz chce zachęcić ludzi do życia modlitwą, dowodząc, 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. Rozwijając tezę, że modlitwa jest łatwa,
wychodzi od pytania: Co jest człowiekowi potrzebne do modlitwy? Odpowiada, że najważniejsze
jest serce, które trzeba wznieść do Boga, a także niespełnione życzenie rzeczy dobrej i pragnienie,
by tę rzecz od Boga otrzymać130.

128

Berthier wymienia wiele cytatów i przykładów z Pisma Świętego, ukazując skuteczność modlitwy

zanoszonej do Boga. Dziwi się jednocześnie i przestrzega przed brakiem ufności na modlitwie, który jest brakiem
zaufania w dobroć i miłość Boga (Ps 34,16; 50, 15; 145, 18-19; Syr 35, 14-15; Prz 2, 3-6; Mt 7, 7-11; Mt 21,22; J
14, 13-14; J 15,7; J 16, 23-24; Rz 10,12; a także 2 Mach 3n, Ps 16,13). Zob. J. Berthier. La clé. s. 27-42.
129

Por. J. Berthier. Książka. s. 320-321. Szerzej to zagadnienie zostanie opracowane w punkcie

dotyczącym przymiotów modlitwy.
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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.
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Modlitwa, zdaniem Założyciela, 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 (por.
J 17, 28; Ap 3,20)131.
Modlitwa przynosi pociechę. Sam Bóg a także świadectwa świętych zapewniają o tym, że modlitwa
rodzi radość i pokój oraz zapał do walki ze złem, szczególnie w chwilach pokus i ćwiczeń
pokutnych. Autor przestrzega ludzi bezbożnych przed zaniedbywaniem modlitwy i szukaniem
jedynie radości zewnętrznych, krótkotrwałych, przemijających, gdyż wówczas nie zaznają smaku
nawrócenia, prawdziwej Bożej radości i wewnętrznego pokoju132.
Modlitwa jest rodzajem kontaktu ze Stwórcą i przynosi człowiekowi chlubę. Berthier rozpoczyna
rozważanie tego zagadnienia od przypomnienia wartości, jaką jest godność człowieka, który jako
istota stworzona, obdarzona została rozumem i wezwana do relacji z Bogiem. Modlitwa jest zatem,
aktem rozumu i właściwością stworzeń nim obdarzonych133. Jest „złotym łańcuchem”, przy
pomocy, którego Bóg przyciąga człowieka do siebie. Już samo skierowanie spojrzenia na Boga
ubogaca i uszlachetnia osobę ludzką. Gdy dusza na modlitwie zbliża się do Boga, wówczas staje się
doskonalsza, zostaje oczyszczona z grzechów i umocniona do dalszej walki ze złem134.Nic nie jest
równie pożyteczne dla człowieka jak modlitwa, która posiada walor zasługi, zadośćuczynienia Bogu
za grzechy. 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
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Berthier szerzej ten temat rozwija omawiając praktykę modlitwy. Zob. J. Berthier. La clé. s. 7-8.

132

Por. Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna. II-II. 83. a 13; J. Berthier. La clé. s. 8-14.

133

Por. Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna. II-II. 83. a 10; J. Berthier. La clé. s. 14.

134

Por. J. Berthier. La clé. s. 17-19.
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się, będąc w stanie łaski uświęcającej i z głęboką wiarą, wówczas jego modlitwa zyskuje moc
zasługującą. W przeciwnym wypadku nie znajduje usprawiedliwienia w oczach Bożych135.
W oparciu o dokumenty Soboru Trydenckiego (1545-1563), który miał ogromny wpływ na rozwój
Kościoła, Berthier stwierdza, że Jezus przez śmierć na krzyżu zadośćuczynił Ojcu za grzechy
człowieka136. Jednak, ofiara Chrystusa nie zwalnia człowieka od składania swego jednostkowego
zadośćuczynienia Bożej sprawiedliwości, choć ludzkie wynagrodzenie za grzechy swą wartość
posiada dzięki zasługom Jezusa (por. Flp 4, 13). Zatem, cała ludzka chluba jest w Chrystusie, w
którym człowiek czyni zadośćuczynienie, mające moc z Niego i przez Niego zostaje ofiarowane
Ojcu137.
W życiu każdego człowieka modlitwa 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 środka138.Konieczność modlitwy
motywuje także racjami zawartymi w opiniach Ojców Kościoła, w życiu Jezusa, Jego Matki i innych
świętych139. W akcie religijnym, jakim jest modlitwa, człowiek zwraca się do swego Stwórcy, prosząc
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Por. Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna. I-II. 114. a 2. J. Berthier. La clé. s. 19-22. Istnieje jednak

inny rodzaj zasługi, którą Bóg przyznaje nawet grzesznikom, wynagradzając ich za dobre czyny na ziemi i dając
łaskę do nawrócenia. By ją otrzymać wystarczy łaska uczynkowa, pod wpływem, której działa. Modlitwa
grzesznika ma taką wartość wobec Boga, że przyznaje On proszącemu odpowiednią nagrodę w zależności od jego
wiary i oddania podczas pełnienia dobrych czynów. Bóg wysłuchuje grzesznika nie na podstawie sprawiedliwości,
ale wskutek swego miłosierdzia.
136

Por. Sobór Trydencki: DS 1529; J. Berthier. La clé. s. 23-24; KKK 616.
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Por. Sobór Trydencki: DS 1690-1691; J. Berthier. La clé. s. 24-25; KKK 1460. Berthier zachęca, by

czynić zadośćuczynienie za grzechy. Modlitwa stanowi źródło pomocy w dokonywaniu zadośćuczynienia, dlatego
należy wysoko ją cenić i szukać w niej środka do zadośćuczynienia za grzechy swoje lub bliźnich.
138

Por. J. Berthier. La clé. s. 43.

139

Por. J. Berthier. Książka. s. 318; Tenże. La clé. s. 43-45.
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dla siebie lub dla bliźnich o potrzebne łaski względem duszy i ciała140. 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. 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 bliźniego141.
Obowiązek modlitwy powinien być przez człowieka starannie wypełniany, ponieważ jego
zachowywanie stanowi podstawę przestrzegania wszystkich Bożych przykazań. Dla człowieka
kochającego 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 cnót142 i aby to osiągnąć człowiek powinien być
złączony z Bogiem (por. J 15,4-5; 2 Kor 3,5). Pomocą jest modlitwa, podejmowana na wzór
modlitwy poszczególnych osób Świętej Rodziny. Założyciel stwierdza, że już dziewicze łono Maryi
było dla Jezusa tabernakulum, w którym się modlił. Jego życie w Betlejem, w Egipcie i Nazarecie
przepełnione było nieprzerwanym kontaktem z Ojcem w niebie. 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)143.
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Por. J. Berthier. Kult. s. 145; J. Berthier. L'homme. s. 377-379; Tenże. Le jeune homme comme il faut.

1896. s. 331-333.
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Por. J. Berthier. Le fidèle. s. 56.

142

Por. Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna. I-II. 109 a 1-10; J. Berthier. La clé. s. 46-60.

143

Por. J. Berthier. Kult. s. 145; J. Berthier. La clé. s. 61-64.
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Najwierniejszym odbiciem Jezusa jest Maryja, która, jak zauważa Berthier, trwała nieustannie w
zjednoczeniu z Bogiem. Dusza Matki Jezusa nigdy „nie traciła Boga z oczu”, ale zawsze czuwała w
miłości i modlitwie. To, co czyniła na ziemi, czyni także w niebie, będąc Pośredniczką u Jezusa,
który jest Orędownikiem wszystkich ludzi u Ojca144.
Natomiast, święty Józef był nie tylko świadkiem modlitwy Jezusa i Maryi, ale sam łączył z nimi
swoje. Nasz autor, ukazując Osoby Świętej Rodziny modlące się o zbawienie świata, zachęca
wszystkich ludzi do podejmowania modlitwy i do zgłębiania jej istoty. Ona jest kluczem, którym
można otworzyć niebo, więc każdy człowiek i osobno, i we wspólnocie, w jakiej żyje, winien o nią
zadbać. Założyciel wzywa też gorąco do modlitwy w chwili śmierci, którą poetycko nazywa
przejściem nocą przez gęsty las. Modlitwa pomaga szczęśliwie ten etap przebyć i spotkać się z
Ojcem w niebie145.

2.1.3. Praktyka modlitwy
Powyższe rozważania miały na celu przekonać czytelników o konieczności podejmowania
modlitwy, aby w dalszej części Ojciec Jan Berthier mógł prowadzić dyskurs nad kwestią
praktykowania modlitwy.

2.1.3.1. Podmiot modlitwy
Ojca Założyciela interesują odpowiedzi na następujące pytania: Kto może i powinien się modlić?
Do kogo i za kogo należy się modlić? Człowiek został powołany do modlitwy w chwili stworzenia
i obdarzenia godnością. Berthier przypomina, że człowiek otrzymał rozum zdolny do poznania
wielkości Boga i znikomości stworzenia oraz serce zdolne do kochania swego Stwórcy. Zatem,

144

Por. J. Berthier. La clé. s. 64-66. Założyciel na potwierdzenie Pośrednictwa Maryi podaje Jej

Objawienie w La Salette z 19.09.1846 roku. Szerzej na ten temat pisze między innymi w następujących swoich
książkach: Notre Dame de la Salette, son apparition, son culte. Notice historique 1870; Une neuvaine en honneur
de Notre Dame de la Salette. Notice historique sur l'Apparition et le culte de N D de la Salette. 1871; Pèlerinage
de N D de la Salette ou guide des pèlerins sur la Sainte Montagne. 1877.
145

Berthier podkreśla, że szczęśliwe te rodziny i wspólnoty zakonne, w których panuje duch modlitwy.

Por. J. Berthier. Kult. s. 145-149; Tenże. Le livre. s. 368; Na temat modlitwy w chwili śmierci zob. Méthode pour
assister les mourants. 1891. s. 1-16.
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powinien zwracać się do Niego z uwielbieniem, dziękczynieniem i błaganiem. aż do całkowitego
zjednoczenia z Nim w miłości146.
Na pytanie, kto powinien się modlić, bez wahania odpowiada, że powinni to czynić
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 się modli. Poprzez modlitwę wypełnia się bowiem akt
wiary, nadziei, miłości i rozwija się życie duchowe człowieka (por. 1 J 3, 21-22). W czasie modlitwy
czyste sumienie człowieka sprawiedliwego jest źródłem ufności i pewności wysłuchania. 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 grzechu147.
Natomiast, na pytanie o adresata modlitwy, nasz autor wyjaśnia, że modlitwa 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 Chrystus 148.
Dzięki Jego zasługom zarówno modlitwy świętych, jak i każdego modlącego się, mają przystęp do
Najwyższego. Z tego względu autor 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 ludzi149. Nierzadko modlitwa bywa niedoskonała. Wówczas wstawiennictwo świętych,
łączących swoje modlitwy z ludzkimi, okazuje się nieodzowne, by uprosić u Boga potrzebne łaski.
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Por. J. Berthier. La clé. s. 76.
Jan Berthier w wielu miejscach powołuje się na przykłady życia Świętej Rodziny, jako wzoru

modlitwy i posłuszeństwa woli Bożej. Zob. J. Bethier. La clé. s. 76-83.
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Por. J. Berthier. Notre Seigneur. s. 127-128.
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Por. J. Berthier. La clé. s. 249-253.
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Prośba skierowana do świętych również przyczynia się do większej chwały Boga, jest uznaniem
Jego Majestatu i świadectwem pokory stworzenia względem Stwórcy150.
Berthier nakłania 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 uzyskania łask u Syna
Bożego wiedzie przez pośrednictwo Jego Matki. Właśnie Maryja, jako troskliwa Matka całej
ludzkości, godna jest czci szczególnie151.
Modlitwę 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. Założyciel, 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 (por. Flp
4,6)152.

150

Pośrednictwo Jezusa wskutek wstawiennictwa świętych 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. 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 skuteczne. Berthier zachęca do ułożenia sobie
własnej litanii do świętych, do których człowiek żywi szczególne 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.
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Berthier realizuje postulaty Leona XIII, który rozważania o pobożności maryjnej zawarł aż w 9

encyklikach. W Encyklice „Mense Octobri” z 22.09.1891 roku, polecił, by w miesiącu październiku w całym
Kościele odprawiano nabożeństwa różańcowe. Zaleca także świętować każdą sobotą jako Jej dzień,
przygotowywać się do Jej świąt przez nowenny i przystępowanie do sakramentów świętych. Celem tych dzieł ma
być uzyskanie łaski świątobliwego życia przez naśladowanie Maryi w codzienności, unikanie zła i praktykę cnót.
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

człowiek 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
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Aktem doskonałej miłości jest modlitwa za grzeszników. Zanoszona przez zgromadzenie wiernych
częściej bywa wysłuchiwana także modlitwa za słabszych w wierze i za rządzących. Szczególną
troską na modlitwie należy otoczyć kapłanów i kandydatów do kapłaństwa, by byli sługami według
Serca Bożego153.
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 mszach.
Nazywa to aktem pobożności względem dusz, które dzięki Najświętszej Ofierze zostaną
wybawione z czyśćca. Do innych środków pomocy duszom przebywającym w czyśćcu należą:
droga krzyżowa, modlitwa „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo”, „Chwała Ojcu” i odpusty154.

2.1.3.2. Przedmiot modlitwy
Dynamika modlitwy ukierunkowuje analizę od podmiotu w stronę przedmiotu. Szukając
odpowiedzi na pytanie o przedmiot modlitwy Berthier rozważa „Ojcze nasz”, oraz „Zdrowaś Maryjo”,
znajdując tam wszystko, o co Boga i Matkę Syna Bożego należy prosić155. Wspomina też o dobrach
duchowych i doczesnych, które mogą stanowić przedmiot modlitwy człowieka. Do dóbr
duchowych zalicza życie wieczne i wszystkie środki, które mogą posłużyć do jego osiągnięcia.
Dokonuje podziału dóbr duchowych na konieczne i niekonieczne do zbawienia. Podaje, że istnieją
dobra duchowe, których Bóg może człowiekowi nie udzielić, mimo że pragnie jego zbawienia.

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.
153

Por. J. Berthier. Le sacerdoce. s. 379. Berthier powołuje się między innymi na Alfonsa Liguori, Teresę

z Avila, Marię Magdalenę de Pazzi, Wincentego a Paulo, Jana Vianney`a. Zob: J. Berthier. La clé. s. 97-101.
154

Por. J. Berthier. La clé. s. 102-106.

155

Berthier powołuje się na słowa Maryi wypowiedziane w czasie objawienia w La Salette, gdzie poleciła

odmawiać codziennie rano i wieczorem „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo“. Por. J. Berthier. Książka. s. 333; Zob.
Tenże. Notre Dame de la Salette, son apparition, son culte. Notice historique; Une neuvaine en honneur de Notre
Dame de la Salette. Notice historique sur l'Apparition et le culte de N D de la Salette. Paris 1871; Pèlerinage de
N D de la Salette ou guide des pèlerins sur la Sainte Montagne. Paris 1877.
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Należą do nich: uwolnienie od uciążliwych pokus, od cierpienia lub pozbawienie pociech
duchowych. Dodaje też, że wolno człowiekowi prosić o dobra doczesne, jeśli nie traktuje się ich
jako cel ostateczny, ale jako środek do osiągnięcia szczęścia wiecznego, podtrzymania życia i
świadczenia miłości156.
„Modlitwy Pańskiej” Chrystus nauczył uczniów na ich prośbę (por. Łk 11,1n). Już pierwsze jej słowa
powinny napełnić człowieka miłością, gdyż przypominają o ludzkiej godności i każą zwracać się
do Ojca z dziecięcą ufnością. Bóg ogarnia miłością do Syna wszystkich ludzi (por. J 17, 26),
zachęcają ich do umiłowania Ojca i zawierzenia Mu całego życia157. „Ojcze nasz”, jako modlitwa
siedmiu prósb, jest najdoskonalszą z modlitw. Odmawiając ją z uwagą, człowiek nie tylko właściwie
formułuje przedmiot modlitwy, ale także przedstawia Bogu błagania we właściwej kolejności.
„Modlitwa Pańska” jest jednocześnie prośbą do Boga i oświeceniem serca człowieka158.
Ojciec Berthier zauważa, że „Modlitwa Pańska” umożliwia człowiekowi w naturalny sposób
przyjęcie postawy zawierzenia w stosunku do Ojca Wszechmogącego. Jednakże świadomość
dysproporcji między Boską wielkością, a ludzką nędzą powoduje, że niezwykle ważna staje się rola
Pośredniczki, która wstawia się za człowiekiem u Jezusa Chrystusa Syna Bożego. Modlitwa
„Zdrowaś Maryjo” zawiera pozdrowienie anielskie i wezwanie, które wypowiadane w pokorze
zapewnia opiekę Matki Syna Bożego i Jej wstawiennictwo159.

2.1.3.3. Miejsce i czas modlitwy

156

Por. Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna. II-II. 83. a. 5-6; J. Berthier. La clé. s. 113-117.

157

Por. J. Berthier. Le livre. s. 372-373;

158

Por. Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna. II-II. 83. a. 9; J. Berthier. Le livre. s. 373-377; Tenże. Le

fidèle. s. 127-130. Na temat próśb modlitwy „Ojcze nasz” zob: A. Sobczyk. Modlitwa w nauczaniu sługi Bożego
J. Berthier, Założyciela MSF. W: Homo orans. Red. J. Misiurek; J. Popławski. K. Burski. Lublin 2005. s. 209210.
159

Por. J. Berthier. Książka. s. 327-333; Tenże. La clé. s. 128-136; Tenże. Le fidèle. s. 130-133. Więcej

na temat znaczenia poszczególnych słów modlitwy “Zdrowaś Maryjo” zob: A. Sobczyk. Modlitwa w nauczaniu
sługi Bożego J. Berthier, Założyciela MSF. Dz. cyt. s. 211-212.
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Założyciel uważa, że miejsce modlitwy 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. Szczególnym
sanktuarium, przepełnionym modlitwą był dom Świętej Rodziny w Nazarecie160. Regularną
modlitwę proponuje podejmować w miejscu odosobnionym, chroniącym modlącego od
rozproszeń. Sam Chrystus (por. Mt 6,6), zalecał modlitwę osobistą w samotności, by móc spotkać
się tylko z Bogiem.
Na modlitwie wspólnotowej wierni zbierają się pod przewodnictwem kapłana w Domu Bożym. W
nim modlitwa chrześcijańska nabiera szczególnej skuteczności. Berthier przypomina, że w kościele
odprawiali swe modlitwy ludzie święci, których relikwie też tam spoczywają. Obecność Jezusa w
tabernakulum czyni kościół prawdziwą świątynią Boga, bliską człowiekowi. Jako wzór do
naśladowania podaje świętych, którzy przed Najświętszym Sakramentem szukali skarbów łask i
cnót. Zachęca do częstego nawiedzania Najświętszego Sakramentu, uczestnictwa we Mszy świętej
i w modlitwach wspólnotowych, szczególnie za grzeszników161.
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 śmierć. Ponadto,
mówi o obowiązku modlitwy o dobro wspólne, które czasami należy postawić ponad własnym. W

160

161

Por. J. Berthier. Kult. s. 150-151; Tenże. La clé. s. 136.
Por. J. Berthier. La clé. s. 136-141; KKK 2691; Założyciel bardzo wysoko cenił modlitwę

wspólnotową i zalecał jej praktykowanie swoim uczniom. Zob: Testament duchowy. 1903.
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końcu przypomina o konieczności uczestnictwa w publicznych modlitwach związanych z Mszą
świętą w niedziele i święta nakazane162.
Nie istnieje czas nieodpowiedni na modlitwę. Jednak, 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 czasu163.
Szczególną wagę przywiązuje Berthier 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). Zachęca do ofiarowania Bogu pierwocin myśli,
serca, rąk przez znak krzyża oraz ciała przez postawę klęczącą164.
Modlitwa wieczorna ma wymiar dziękczynny za wszystkie dobrodziejstwa i przebłagalny z powodu
grzechów i błędów a także jest prośbą 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 czuwań. Modlitwa wieczorna sprzyja rachunkowi
sumienia, w czasie którego należy prześledzić wydarzenia mijającego dnia, żałując za grzechy i
postanawiając poprawę. Pożyteczne jest także czytanie duchowe i przygotowanie porannego
rozmyślania. Berthier przestrzega jednak przed nadmiernym przedłużaniem modlitw, by nie

162

Podaje także inne środki oprócz modlitwy, konieczne do odparcia pokusy. Wymienia pracę, która

absorbuje ducha i pomaga odrzucać myśli, które trapią. Wspomina o rozmowie, spowiedzi i kierownictwie
duchowym, a także o rozmyślaniu o sprawach niebieskich. Por. J. Berthier. La clé. s. 260-264.
163

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 ciągłego odkładania rozmowy z Bogiem, kosztem
spraw życia codziennego, aż do całkowitego zaniedbania modlitwy. Por. J. Berthier. La clé. s. 265-267.
164

Por. J. Berthier. La clé. s. 267-271; Syn Boży stał się człowiekiem w rodzinie Józefa i Maryi. Materiały

formacyjne jubileuszowe Polskiej prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny. Red. A. Bajorski. Kazimierz Biskupi.
2000.s. 108-112.
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powodowały uczucia zniechęcenia i przed przywiązywaniem zbytniej wagi do modlitwy ustnej
kosztem cichej. Podkreśla wagę punktualności i konsekwencji na modlitwie165.
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 modlitwę. Często same czynności stwarzają okazję do uwielbiania Boga. Obowiązkiem
jest modlitwa w intencji społeczności, do której się należy166.
Modlitwa, zdaniem Ojca Założyciela 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 życiu167. Obowiązek nieustannej modlitwy w duchu Świętej Rodziny z Nazaretu,
Berthier nakazuje wszystkim powołanym do kapłaństwa i życia zakonnego, a zwłaszcza członkom
Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny168.

2.1.3.4. Przymioty modlitwy
Założyciel stwierdza, że zagadnienie przymiotów modlitwy jest istotne dla analizy relacji człowieka
z Bogiem. Modlitwa wymaga dobrego usposobienia ze strony modlącego się (por. Jk 4,3).
Wymienia przymioty modlitwy warunkujące jej skuteczność. Na pierwszym miejscu stawia dobrą
intencję. Modlitwa jest aktem moralnym i może człowiekowi wyjednać zasługi wówczas, gdy ma
on intencję oddania czci Bogu i uproszenia dla siebie łask. Obok tej głównej intencji modlitwa
może być zaopatrzona w prośby związane z doczesnością. Berthier zaleca jednak wzbudzanie

165

Por. J. Berthier. La clé. s. 271-274.

166

Por. J. Berthier. Kult. s. 155.

167

Tomasz z Akwinu zauważa, że do zbawienia konieczna jest wytrwała i nieustanna modlitwa. Żeby ją

uzyskać trzeba polecać się Bogu o każdym czasie, szczególnie rano i wieczorem, a także podczas rozmyślania po
komunii świętej i w chwilach pokus. Por. Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna. II-II. 83. a 15; J. Berthier. La clé.
s. 280-284.
168

Por. J. Berthier. Kult. s. 157; Tenże. Le sacerdoce. s. 378-38. Konstytucje MSF 1985. Nr 5.
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intencji szlachetnych i świętych, mających na celu przebaczenie grzechów, nabycie cnót,
pogłębienie miłości ku Bogu. Wspomina także o intencjach wzniosłych, które towarzyszyły
modlitwie Jezusa Chrystusa, kiedy składał Ojcu hołdy czci, dziękczynienia i prośby o nieskończonej
wartości. Kościół zachęca wszystkich ludzi, szczególnie kapłanów, by łączyli z intencjami
Zbawiciela swoje modlitwy i Msze święte169.
Kolejny przymiot modlitwy wynika z właściwego do niej przygotowania. Wymaga ono oderwania
ducha od spraw ziemskich i skierowania go w stronę Boga. Można tego dokonać, oddając się
lekturze duchowej. Prawdziwa miłość Boga wyrażona poprzez 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 owocna170.
W dalszej części swego wykładu odnośnie przymiotów modlitwy Berthier wymienia warunki
skuteczności modlitwy. Na pierwszym miejscu stawia cnoty teologalne. Podkreśla potrzebę wiary,
z której powinna wynikać modlitwa 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 (por. Mt 21,22)171.
Bóg wymaga od człowieka ufności, gdyż bez niej modlitwa staje się mało skuteczna (por. Mt 9, 22).
Brak zaufania zakłada niewłaściwe rozumienie dobroci i miłosierdzia Boga. Trzeba mieć
chrześcijańską nadzieję i niezłomną wiarę, by odebrać owoce modlitwy uzyskane na mocy Bożych
obietnic. Wiara i nadzieja wykluczają wszelkie wątpliwości, a modlitwy 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
zbawienia. To przekonanie zapewnia duchowy spokój172.

169

Nie jest konieczne by wyrazić intencję w chwili samej modlitwy. Wystarczy ją wyrazić wcześniej i

udać się na modlitwę ze względu na tę intencję. Nie trzeba tez jej wyrażać formalnie. Wystarczy, że ma się wolę
oddać część Bogu i wypełnić swój obowiązek. Zob. J. Berthier. La clé. s. 150-154.
170

Na temat lektury duchowej według Założyciela zob: J. Berthier. L'état religieux. s. 313-316 i 394-399.

171

Por. J. Berthier. La clé. s. 206-207.

172

Por. Tamże. s. 207-213.
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Swoją moc modlitwa zawdzięcza, więc wierze i ufności a zasługę czerpie z umiłowania Boga nade
wszystko i ze względu na Niego samego173. Prawdziwa miłość Boga ma na względzie Jego
nieskończone doskonałości a nie dary. Człowiek powinien kochać swego Stwórcę, który jest
źródłem wszelkiego istnienia i stawiać Go zawsze na pierwszym miejscu w swoim życiu. Autor
zwraca się do ludzi, którzy do tej pory nie odpowiedzieli jeszcze na miłość Bożą, by uczynili to jak
najszybciej. Miłość ku Bogu ułatwia modlitwę, czyni ją bardziej zasługującą i prowadzi do
zjednoczenia z Bogiem. Modlitwa natomiast pomnaża miłość i sprawia, że człowiek niczego
bardziej nie pragnie, jak tylko kochać Boga i wytrwać do końca w Jego miłości174.
Kolejnym przymiotem modlitwy, o którym wspomina Berthier, jest pokora. Przestrzega on przed
zbytnią pewnością siebie i zaufaniem w swoje możliwości (por. 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). Berthier zaleca częste rozpoznawanie w sumieniu
błędów, żal i ufną prośbę o miłosierdzie ( por. Jk 4,6)175. Istotnym przymiotem modlitwy jest uwaga,
która aktywnie ukierunkowuje ducha na modlitwę176. Człowiek, z powodu słabości natury, nie
potrafi długo pozostać w intensywnym skupieniu na modlitwie, stąd tak ważne jest ta kwestia177.
Podejmując zagadnienie wytrwałości, Założyciel opiera się na słowach Chrystusa, by nie ustawać
w modlitwie i przypomina przypowieść o natrętnej wdowie (por. Łk 18, 1-8). Bóg pragnie, by
wytrwale zwracano się do Niego z prośbami w przeróżnych potrzebach (por. Mt 11,12).
Przykładem jest postawa kobiety kananejskiej, której nawet początkowo odmowna odpowiedź
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Por. Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna. II-II. 27. a. 3; J. Berthier. La clé. s. 245-246.

174

Berthier rozwija ten temat w książce: L'art. s. 145-163.

175

Por. J. Berthier. La clé. s. 214-217. Berthier nazywa pokorę fundamentem życia duchowego. Zajmuje

się tym zagadnieniem w wielu książkach. Zob: L'art. s. 229-231 i 287-289; L'état religieux s. 227-228.
176

Por. J. Berthier.. La clé. s. 218-219.

177

Por. Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna. II-II. 83. a. 13; J. Berthier. La clé. s. 219-223. Autor zaleca,

by nie przejmować się zbytnio rozproszeniami niedobrowolnymi, ale z drugiej strony nie udawać się na modlitwę
bez należytego skupienia. Sugeruje przygotowanie do modlitwy polegające na wyciszeniu i skupieniu.
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Jezusa nie pozbawiła ufności, wiary i siły do dalszej prośby (por. 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. Jeśli po
dłuższym czasie trwania modlitwy okoliczności przemawiają za tym, że Bóg nie udzieli nam danej
łaski, wówczas można przestać się o nią modlić, poddając się jednak Jego woli. 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 śmierci178.
Do grupy przymiotów podnoszących skuteczność modlitwy 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(por. 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 ciała179.
Przymiotem modlitwy, warunkującym jej skuteczność jest odosobnienie. Zapewnia je w wysokim
stopniu życie zakonne, ale także domowa samotnia, gdzie w ciszy można poświęcać się Bogu na
modlitwie. Założyciel proponuje odkładać mniej ważne zajęcia i zastąpić je modlitwą. Pomocą na
drodze rozwoju życia duchowego są rekolekcje, dni skupienia i ćwiczenia duchowe, a przynajmniej
rozmyślanie, rachunek sumienia i spowiedź generalna, przygotowujące na spotkanie z Bogiem w

178

Por. Konstytucje MSF 1985. nr 41; J. Berthier. La clé. s. 224-229.
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Zauważa, że nie może być doskonała modlitwa człowieka, którego życie nie zgadza się z jego

modlitwą. Stwierdza, że jeśli modlitwa, życie i praca ze sobą harmonizują, wówczas wzajemnie się wzmacniają
(por. Iz 58, 7-9). Dla skuteczności modlitwy człowiek musi praktykować różne formy pobożności: post, pokutę i
jałmużnę. Zostały one opisane w dalszej części pracy. Por. Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna. II-II. 32. a. 4. J.
Berthier. La clé. s. 143-149; 230-234; Konstytucje MSF 1985. Nr 47.
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chwili śmierci. Na modlitwę, odosobnienie i rozmyślanie o śmierci Berthier zaleca poświęcić jeden
dzień każdego miesiąca i zakończyć go spowiedzią180.
Częsta modlitwa i pamięć o obecności Bożej rozwijają w człowieku cnotę pobożności, dzięki której
człowiek w akcie woli poświęca się na służbę Bogu. Istotą pobożności nie są jednak towarzyszące
jej czasami pociechy duchowe, ale umiłowanie chwały Bożej. Modlitwa jest niezbędna do uzyskania
i rozwoju cnoty pobożności, dokonuje zadośćuczynienia za grzechy i wyprasza łaski 181. Nawyk
oddawania się praktykom pobożności wypracowuje w człowieku trwałą zdolność czynienia dobra.
Rozwijanie cnoty pobożności ma ogromny wpływ na wzajemne uświęcenie członków rodziny i
całego społeczeństwa182.
Ojciec Założyciel porusza także kwestię postawy, jaką należy przyjąć podczas modlitwy.
Rozumiejąc modlitwę jako częste wznoszenie serca do Boga w różnym czasie i miejscu, zwraca
uwagę, że modlitwa może odbywać się nie tylko w pozycji klęczącej, ale także na stojąco, siedząco,
czy w czasie spaceru. W modlitwie wspólnotowej zaleca dostosować się do innych ludzi, by swoim
zachowaniem nie przeszkadzać im i nie wywoływać zgorszenia183.

2.1.3.5. Rodzaje modlitwy
Berthier dzieli modlitwę na ustną i wewnętrzną. Stwierdza, że zarówno modlitwa osobista jak i
wspólna powinna być wyrazem zjednoczenia człowieka z Bogiem i fundamentem apostolatu wśród
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Por. J. Berthier. La clé. dz. cyt. s. 235-240; Autor poświęcił temu zagadnieniu m.in. książkę: Le pretre

dans le ministère des missions, des retraites et de la prédication. 1883. 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, Berthier stawia Świętą Rodzinę. Jego zdaniem Jezus,
Maryja i Józef najchętniej obcowali z Bogiem, ograniczając kontakty światowe do koniecznego minimum.
Berthier nie chce przez to oddzielić rodziny chrześcijańskiej od życia społecznego, pragnie jedynie ukazać zgubny
wpływ świata, piętnując złe towarzystwo, zabawy, przewrotne idee, niemoralne życie i utratę czasu na modlitwę
kosztem rzeczy i rozmów niekoniecznych.
181

Por. J. Berthier. La clé. s. 240-244.

182

Por. Tamże. s. 244.

183

Tamże. s. 254-259.
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ludzi184. Korzystając z przytoczonej wyżej definicji modlitwy świętego Jana Damasceńskiego
podaje, że modlitwa ustna polega na wypowiadaniu ustami stosownych formuł, przy jednoczesnym
wznoszeniu serca do Boga. Modlitwa wewnętrzna natomiast, to bezgłośna modlitwa serca. Ich
wspólną cechą jest skupienie serca. Do modlitwy ustnej włącza: modlitwę osobistą, rodzinną i
Kościoła, zaś do wewnętrznej: rozmyślanie, kontemplację i akty strzeliste.

2.1.3.5.1. Modlitwa ustna
Pierwszym rodzajem modlitwy ustnej jest modlitwa osobista, odmawiana za siebie lub za innych.
Modlitwa osobista niekoniecznie musi głośno wybrzmieć, choć wypowiadanie słów pobudza
modlącego do wewnętrznej pobożności i spełnienia powinności wobec Boga, a także jest skutkiem
promieniowania duszy na ciało z powodu „wylewu” uczucia185.
Każdy człowiek może się modlić zgodnie z własnymi uczuciami, kierując się sercem. Jeśli 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 zawarte186.
Wiele uwagi Berthier poświęca modlitwie rodzinnej. Ten typ modlitwy odmawianej w
jednym duchu, jest bardziej skuteczny i miły Bogu niż modlitwy indywidualne. Rozpatruje go w
odniesieniu do wspólnot zakonnych i rodzin chrześcijańskich, podkreślając, że wspólna modlitwa
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Konstytucje MSF 1985. Nr 39.
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Por. Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna. II-II. 83. a. 12. J. Berthier. La clé. s. 185-189; KKK 2702-
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Podaje skuteczny sposób odmawiania modlitwy osobistej, polegający na modlitwie sercem i

2703.

wypowiadaniu przy każdym oddechu jednego słowa z „Modlitwy Pańskiej”, lub innej modlitwy. W czasie między
oddechem 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 Boga. Trzeba pamiętać o Bogu
częściej niż się oddycha. Por. Grzegorz z Nazjanzu. Orationes theologicae. 1,4: PG 36.16 B; Zob. J. Berthier. La
clé. s. 190-191.
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jest dla nich wielkim błogosławieństwem. Jej owocem jest rozwój cnót ewangelicznych, dar ducha
modlitwy i gorliwości w służbie Bożej187.
Jakość więzi rodzinnych rzutuje na stosunek dziecka do rodziców. Widzi ono w nich tych, którzy
dając mu życie, wypełniają wolę Bożą. Dzięki modlitwie proces wychowania przynosi oczekiwane
skutki. Brak modlitwy rodziców stanowi zły przykład i pozbawia ich autorytetu w oczach dzieci,
które wówczas łatwiej wybierają drogę sprzeczną z przykazaniami Bożymi. Rodzina, według
naszego autora, jako mikrokosmos całej ludzkiej społeczności, pełni funkcje nie do przecenienia w
procesie rozwoju człowieka. Posiada od Boga prawa, które społeczeństwo musi uszanować. Te
prawa rodzina może realizować, żyjąc duchem modlitwy. Jako założyciel Zgromadzenia Misjonarzy
Świętej Rodziny, Berthier angażuje cały swój wysiłek, by zaszczepić wspólną modlitwę w rodzinach.
Zaleca modlić się rano, a jeżeli taka możliwość nie istnieje, wieczorem, gdy wszyscy zbiorą się
razem, dziękować Bogu za otrzymane dobra. Postuluje, by obraz Świętej Rodziny znajdował się
zawsze na honorowym miejscu w domu rodziny chrześcijańskiej. Jest zdania, że nic tak nie
przyczynia się do utrzymania trwałości i świętości związku małżeńskiego jak modlitwa uwielbienia
zjednoczonych serc członków rodziny, która porządkuje relacje w niej panujące. Zaleca w tym celu
odmawianie różańca, lub przynajmniej „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo”, „Wierzę w Boga”, akty: wiary,
nadziei, miłości i żalu oraz modlitwę za dusze w czyśćcu. Podpowiada, by w zimowe wieczory
korzystać z duchowych lektur188.
Modlitwę rodzinną i wspólnotową, Założyciel traktuje jako odmianę modlitwy odprawianej
przez wszystkich wiernych, którą sam Kościół zanosi do Boga. Za najbardziej wzniosłą modlitwę
uważa Mszę świętą. W niej łączą się modlitwy całego Kościoła z ofiarą Jezusa Chrystusa. Przez nią
człowiek nie tylko okazuje Bogu część, ale także dostępuje łask potrzebnych do zbawienia, składa
dziękczynienie i dokonuje zadośćuczynienia, wypraszając miłosierdzie dla grzeszników i dusz w
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Por. La clé. s. 191-195.

188

Por. J. Berthier. Kult. s. 151-152; Tenże. La clé. s. 270-274. Berthier nawiązuje do nakazu Leona XIII,

zawartego w Liście apostolskim Neminem fugit, z 14.06.1892 roku, by członkowie Stowarzyszenia Świętej
Rodziny odmawiali swoje modlitwy przed obrazem Świętej Rodziny. Ten obraz ma pomóc w modlitwie uważnej,
gorliwej i odpowiednio ukierunkowanej. Przede wszystkim ma jednak zjednoczyć członków rodziny
chrześcijańskiej z Osobami Świętej Rodziny. Cyt. za. J. Berthier. Kult. s. 159. La clé. s. 190-195.
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czyśćcu cierpiących. Dlatego tak ważny jest udział we Mszy świętej w niedziele i uroczystości, zaś
dla większego rozwoju duchowego, także w dni powszednie189.

2.1.3.5.2. Modlitwa wewnętrzna
W refleksji nad zagadnieniem modlitwy wewnętrznej, Berthier koncentruje się na kwestiach
praktycznych. Dotyka jej roli w życiu człowieka, wskazując na Świętą Rodzinę, której członkowie
uwielbiali Boga w ciszy serca. Zaleca swoim wychowankom odkrywanie bogactwa duszy Jezusa,
Maryi i Józefa. Zgłębianie ich życia duchowego i odnalezienie w nim wzoru do naśladowania nie
pozostaje obojętne dla chrześcijańskiej formacji rodzin, społeczeństw i narodów190.
Ważnym elementem w tym procesie jest rozmyślanie. Autor powtarza za Alfonsem Liguori, że
ludzie, którzy nie rozmyślają, mało się modlą lub modlą się źle zaniedbują sprawę swojego
zbawienia. Przyzwyczajanie do myślenia o Bogu już we wczesnym okresie życia, do doświadczania
Jego obecności, kształtuje tęsknotę za modlitwą i uczy rozsmakowywania się w niej191. Rozmyślanie
pomaga też ustrzec się grzechu śmiertelnego. Człowiek, który wytrwale rozmyśla, codziennie
wzrasta na drodze doskonałości, potrafi przyjmować przeciwności i trudy życia, nie tracąc pokoju
ducha. Cieszy się łaską Ducha Świętego i może oddawać się kontemplacji. Natomiast, ten, kto nie
docenia wartości rozmyślania, nie rozpoznaje planów Bożych i nie może zrozumieć siebie
samego192.
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Por. J. Berthier. La clé. s. 196-200. Na temat Eucharystii zob: J. Berthier. Książka. s. 318; Tenże. L'art.

s. 72-82; Le fidèle. s. 62-65. Podaje, że oprócz Mszy świętej Kościół wprowadził inne modlitwy i nabożeństwa ze
śpiewem oparte na modlitwie brewiarzowej.
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Por. Konstytucje MSF 1985. Nr 45; J. Berthier. Kult. s. 157-158 i 255.
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Zob. Alfons Liguori. Del gran mezzo della preghiera. 1.1. Cyt. za. J. Berthier. L'homme. s. 377-379.

192

Odpowiadając na zarzuty o brak czasu na rozmyślanie nasz autor zachęca, by poświęcić na modlitwę

wewnętrzną tylko ten czas, który przeznacza się zazwyczaj na nadmierne spanie, długotrwałe uczty, niebezpieczne
odwiedziny, plotkowanie, przesadną toaletę, próżne zabawy. 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 brakiem wiary i miłości do Boga lub też są próbą ze strony Boga. Wówczas należy jeszcze
gorliwiej trwać na modlitwie. Duchowa oschłość nie trwa zwykle zbyt długo, a człowiek, który jest wierny Bogu,
otrzymuje duchowe pociechy. Ludzie, którzy na początku mają dobrą intencję modlenia się bez roztargnień, to,
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Traktując o sposobach rozmyślania, korzysta z nauki świętego Ignacego Loyoli. Berthier przyjmuje
taki układ, jaki ma zastosowanie w medytacji ignacjańskiej. Wskazuje na konieczność właściwego
przygotowania, dzieląc je na dalsze, bliższe, wyjaśnia znaczenie wprowadzenia do rozmyślania.
Potem objaśnia istotę medytacji zasadniczej i podkreśla zastosowanie wszystkich władz duszy, by
przejść do etapu rozmowy z Bogiem, stanowiącej punkt kulminacyjny i zakończyć przedstawieniem
prośby, postanowieniem oraz refleksją po rozmyślaniu193. Dobre przygotowanie do rozmyślania
wymaga skupienia ducha. Człowiek, którego myśli zaprzątają różne drobnostki, nie potrafi odbić
w sobie obrazu Boga. Jest więc zmuszony zadbać już wieczorem poprzedniego dnia, o właściwe
warunki do medytacji, tj. określić jej przedmiot na następny dzień oraz owoce, które pragnie
otrzymać194, wyznaczyć jakieś spokojne miejsce, by móc w ciszy stanąć w obecności Boga i prosić
Go o łaski i światło. Można wezwać na pomoc Najświętszą Dziewicę Maryję, świętego Józefa,
Anioła Stróża i świętych.
Ojciec Założyciel podaje aż osiem sposobów rozmyślania. Jeżeli nie można się zdobyć na dobre
myśli, ani na pobożne przemyślenia, należy sięgnąć po literaturę przedmiotu. Można też podjąć
adorację wszystkich ran Jezusa połączoną z prośbą o przebaczenie grzechów. Medytacja męki
Jezusa jest szczególnie miła Jezusowi i służy zbawieniu duszy. Można także prześledzić przykazania
Boże i kościelne oraz grzechy główne i rozważać stan swego sumienia, prosząc o przebaczenie
błędów. Kolejnym sposobem rozmyślania, który proponuje Berthier jest rozważanie myśli
zawartych w najważniejszych modlitwach chrześcijańskich195.

chociaż nie uda się im to w trakcie modlitwy, mogą być zupełnie spokojni, ponieważ nie ponoszą żadnej winy.
Należy usunąć przyczyny roztargnień i starać się o duchowe skupienie. Następnie zwrócić spokojnie swoją myśl
ku Bogu i upokorzyć się przed Nim. Ci, którzy są przekonani, że nie mogą rozmyślać z powodu braku religijnego
wykształcenia i nie wiedzą jak się rozmyśla, powinni pamiętać, że Bóg często objawia małym to, co ukrywa przed
mądrymi i roztropnymi tego świata. Zob. J. Berthier. La clé. s. 157-158; 162-164; Miedzy innymi temu
zagadnieniu poświecił książkę: Examen de conscience et méthode d'oraison. 1894.
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Por. Ignacy Loyola. Ćwiczenia duchowne. I wydanie. Rzym 1548. Cyt. za. J. Berthier. La clé s. 164-
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Por. J. Berthier. La clé. s. 164.
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Por. Tamże. s. 166-167. Berthier nie dokonuje podziału na medytację i rozmyślanie. Pisze o modlitwie

170.

wewnętrznej, czyli rozmyślaniu. Zob. La clé. s. 155.
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Nasz autor zauważa, że gdy dusza czuje wewnętrzną tęsknotę do trwania przy Bogu, może
zaprzestać rozumowego roztrząsania przedmiotu, by złożyć swoje serce w Bogu, wypoczywać przy
Nim i jednoczyć się z Nim. Interesująca jest propozycja, by przyjąć wieczorem pozycję zmarłego
człowieka, aby uświadomić sobie nieuchronność śmierci. Można także medytować, podziwiając
Boga w rzeczach stworzonych196. Na koniec rozmyślania trzeba podjąć jakieś konkretne
postanowienie oraz podziękować Bogu za otrzymane światło i prosić o zachowanie w łasce i
wierności do końca197.
Po omówieniu modlitwy wewnętrznej, Berthier zastanawia się nad praktyką kontemplacji, którą
ukazuje jako prosty środek do osiągnięcia doskonałości. Przede wszystkim dokonuje rozróżnienia
pomiędzy kontemplacją a rozmyślaniem. Podczas rozmyślania człowiek mobilizuje wszystkie swoje
siły duchowe, 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 Doskonałością198.
W dalszej części wykładu, odwołując się do nauki świętego Tomasza, udowadnia, że kontemplacja
Boga jest ostatecznym celem ludzkiego życia. W pełni zrealizuje się ona w przyszłym życiu, gdy
dusza ludzka będzie oglądać Boga, a obecnie możliwe jest kontemplowanie prawd Bożych jedynie
w sposób niedoskonały (por. 1 Kor 13,12). Głównym przedmiotem kontemplacji jest sam Bóg, a
drugim wszelkie stworzenia, i dary Boże, pomagające człowiekowi zbliżać się do Stwórcy. Celem
kontemplacji jest dojście do świętości poprzez zjednoczenie władz poznawczych i wolitywnych
duszy ludzkiej. Kontemplacja pomnaża miłość, a przez miłość człowiek jednoczy się z Bogiem199.
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Por. J. Berthier. Le fidèle. s.163-164.
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Por. J. Berthier. La clé. s. 169-170; Tenże. Heureux. s. 330-333; Le sacerdoce. s. 838-840; Dziewica

chrześcijańska. s. 191.
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Henryk Suzo. Księga Mądrości Przedwiecznej. Tłum. W. Szymona. Poznań 1983. s. 154-156; J.

Berthier. La clé. s. 170.
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Dzieje się tak, dlatego, że kontemplacja bez udziału woli byłaby jedynie studium, zaś bez udziału

rozumu kwestionowałaby nie znany przedmiot miłości. Por. Tomasz z Akwinu. II-II. 180. a. 4. J. Berthier. La clé.
s. 170-171.
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Założyciel nie zajmuje się tymi rodzajami kontemplacji, których Bóg udziela wybranym, ale
koncentruje się na kontemplacji, do której powołany jest każdy człowiek. Podaje, że by ją osiągnąć
należy pokonać przeszkody, do których zalicza przede wszystkim: brak wiary, osłabiający rozum i
pociągający za sobą zbytnie zaangażowanie w sprawy doczesne oraz brak ufności. Podpowiada, by
panować nad namiętnościami i rozwijać w sobie cnoty, wówczas umocni się ducha i serce200. W
kontemplacji najważniejsze jest podporządkowanie woli ludzkiej Bogu i wypełnianie wszystkiego,
czego On zażąda, by otrzymać obiecane dobra i osiągnąć doskonałość (por. J 15,7).
Do modlitwy wewnętrznej Berthier zalicza także akty strzeliste. Zauważa, że chociaż można je
wyrażać ustnie, to jednak zazwyczaj wznosi się je w sercu. Pomagają one osobom, korzystającym z
praktyki rozmyślania lub kontemplacji, w uczynieniu całego życia modlitwą. Ich istotą jest częste
przypominanie sobie o obecności Boga i nieustanne wzywanie Jego pomocy201. Miłość do Boga
pociąga za sobą nie tylko obowiązek modlitwy, ale przede wszystkim możliwość myślenia o Nim i
świadomość jego bliskości, którą dookreślają właśnie akty strzeliste, ponieważ można je wzbudzać
zawsze i w każdym miejscu. Nie zajmują one wiele czasu, a są źródłem siły w codziennych
zmaganiach. Przytaczając opinie ojców pustyni i innych mistrzów życia duchowego, nasz autor
utrzymuje, że akty strzeliste należą do najskuteczniejszych środków umożliwiających postęp na
drodze do zjednoczenia z Bogiem202.

2.2. Sakramenty środkiem do zbawienia
W wykładzie z zakresu chrystologii w kontekście tajemnicy Wcielenia i Odkupienia, Ojciec Jan
Berthier rozważa zagadnienie skutecznych środków, które ustanowił Chrystus, by udzielić
człowiekowi owoców swej męki. Do nich należą sakramenty, będące „mistycznymi kanałami”,
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Por. Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna. II-II. 180. a. 1. Cyt. za. J. Berthier. La clé. s. 171-178.
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Por. J. Berthier. La clé. s. 178-179; Berthier wiele mówi na temat pamięci o obecności Bożej w życiu

chrześcijanina w jego drodze rozwoju życia duchowego. Zob: J. Berthier. L'état religieux. 298-301.
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Por. J. Berthier. La clé. s. 179-184.
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przez które wylewa się „zbawcza woda”. Jezus pragnie zawsze udzielać człowiekowi swej pomocy,
dlatego nakazuje korzystać z sakramentów, które mają moc uświęcającą203.
Bóg dysponuje nieskończoną ilością sposobów, by udzielać duszom swych łask. Ale posłużył się
środkami widzialnymi i zewnętrznymi ze względu na poznawcze możliwości człowieka. Całą
wiedzę o świecie człowiek nabywa i rozwija za pomocą zmysłów. Potrzebuje ich też, by poznawać
rzeczy nadprzyrodzone. Sakrament jest właśnie takim znakiem widzialnym i przyswajalnym przez
zmysły, dzięki któremu dusza posiada uczestnictwo w łaskach. Nie jest to jednak znak naturalny
ani umowny, ale ustanowiony przez Chrystusa i jest bezpośrednim wskazaniem na łaskę Bożą204.
Berthier naucza, że do istoty sakramentu należą materia i forma oraz intencja podporządkowania
własnych czynów zaleceniom Kościoła. Przy braku jednego z tych elementów sakrament nie może
zostać spełniony. Sakramenty, bowiem nie tylko są synonimem łaski, ale mocą przyznaną im przez
Chrystusa, stanowią jej źródło205. Życie naturalne człowieka jest odzwierciedleniem życia
nadprzyrodzonego. Człowiek podejmuje szereg starań, by zachować zdrowie i siły witalne,
natomiast, aby rozwijać życie nadprzyrodzone potrzebuje sakramentów. Istnieje wyraźne
podobieństwo pomiędzy życiem naturalnym a życiem duchowym ze względu na sakramenty, które
przynależąc do sfery duchowej, mają wpływ na wszystkie okresy i ważniejsze momenty ludzkiego
życia206.
Z sakramentów człowiek czerpie łaskę ogólną i łaskę szczegółową stosownie do celu, w jakim
zostały ustanowione. Mają dwa zadania: wynagradzać za grzechy i doskonalić duszę w oddawaniu
czci Bogu. W związku z tym nasz autor dokonuje podziału siedmiu sakramentów na dwie grupy.
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Por. J. Berthier. Notre Seigneur. s. 151-152.
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Por. Tomasz z Akwinu Suma teologiczna. III.60.4; J. Berthier. Książka. s. 233; Tenże. Heureux les

cœurs purs ou la chasteté parfaite. 1902. s. 346.
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„W sakramentach słowa stanowią jakby czynnik istoczący (formę), rzecz zaś spostrzegalna zmysłem

jest jakby tworzywem (materią). Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna. III.60.7. Por. J. Berthier. Książka. s. 234.
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Do pierwszej zalicza sakramenty przywracające życie łaski: chrzest i pokutę. Do drugiej grupy
włącza pozostałych pięć sakramentów, które pomnażają łaskę w duszach207.
Chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo są sakramentami wyciskającymi na duszy niezatarte znamię,
które Berthier określa jako charakter. Znamię sakramentalne służy ukierunkowaniu chrześcijanina
na szczęście wieczne. Jest znamieniem samego Chrystusa, w którego kapłaństwie wierni
uczestniczą208.
Ogromną wagę przywiązuje nasz autor do rzetelnego przygotowania do sprawowania sakramentów
i do właściwej ich celebracji. Jako warunki niezbędne do przeprowadzenia ceremonii z szacunkiem
i czcią wobec Boskich tajemnic podaje: cnotę, wykształcenie i Boże powołanie a tego, kto
przyjmuje sakramenty uwrażliwia na wzbudzanie w duszy intencji ich przyjęcia209.
Ojciec Założyciel dokonuje również rozróżnienia pomiędzy sakramentami a sakramentaliami. Te
pierwsze ustanowił sam Bóg, drugie są zewnętrznymi aktami religijnymi, ceremoniami
znajdującymi się w gestii Kościoła, których celem jest oddawanie czci Bogu i ułatwianie ludziom
drogi do świętości210.

2.2.1. Sakramenty przywracające życie łaski
Istotą życia duchowego w definicji księdza Berthier jest nieustanne dążenie do świętości. Droga do
doskonałości, według niego, polega z jednej strony na unikaniu grzechów i żałowaniu za już
popełnione, a z drugiej, na praktykowaniu cnót rozwijających życie Boże w człowieku. Dlatego
często podaje praktyczne rozwiązania, mające na celu oderwanie człowieka od grzechu i
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Por. Tomasz z Akwinu Suma teologiczna. III.63.1; J. Berthier. Książka. s. 235-236. Dla porównania

Katechizm Kościoła Katolickiego (1992), dokonuje podziału sakramentów na trzy grupy: wtajemniczenia
chrześcijańskiego, uzdrowienia i w służbie wspólnoty. Zob. KKK 1211n.
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Por. Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna. III.63.3; J. Berthier. Książka. s. 236; Tenże. Le fidèle. s.

121-126.
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Zob. Słowa Założyciela w południe dnia 7.03.1908, o przystępowaniu do sakramentów. W: P.

Dautzenberg. Sentences. s. 144.
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Por. J. Berthier. Książka. s. 238.
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skierowanie go na drogę prowadzącą do zbawienia. W podobny sposób rozpatruje zagadnienie
sakramentów jako środków do zbawienia.
Do grupy sakramentów przywracających życie łaski, J. Berthier zalicza chrzest i pokutę.
Przypomina, że chrzest został ustanowiony przez Chrystusa dla zgładzenia grzechu
pierworodnego. „A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok
potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające
życie” (Rz 5,18). Dzięki temu człowiek odzyskuje godność dziecka Bożego, na nowo rodzi się do
życia duchowego oraz otrzymuje wszystkie łaski i cnoty konieczne dla jego rozwoju (por. Dz 2,38;
J 3,5). Chrzest jest bramą do sakramentów. W przypadku osoby dorosłej, przyjęcie chrztu jest
równoznaczne z obmyciem ze wszystkich grzechów wcześniej popełnionych i kar za nie należnych.
Chrzest wprowadza na drogę do królestwa niebieskiego211. Założyciel utrzymuje, że niebo
pozostaje zamknięte dla tych, którzy nie przyjęli sakramentu chrztu. Wspomina jednak o chrzcie
krwi, polegającym na męczeństwie za wiarę, a także o chrzcie pragnienia tych, którzy nie mogąc
zostać ochrzczeni wodą, ale poruszeni łaską Ducha Świętego, wzbudzili w sobie chęć złączenia się
z Bogiem oraz akt żalu za grzechy i miłości Bożej212.
Rozważając zagadnienie sakramentu chrztu Berthier przypomina o podstawowych zadaniach
rodziców, do których należy przede wszystkim troska o zbawienie ich dzieci, a w dalszej kolejności
zapewnienie warunków bytowych. Napiętnuje też odkładanie momentu chrztu, szczególnie w
niebezpieczeństwie śmierci i nalega, by jak najprędzej po urodzeniu starać się o jego udzielenie213.
Fundamentalne znaczenie chrztu skłania autora do dokładnego podania warunków koniecznych
do jego udzielenia. Stwierdza, że każdy człowiek może i powinien w razie konieczności udzielić
chrztu. Potrzeba jedynie, posiadać intencję uczynienia tego w imieniu Kościoła, polać wodą głowę
dziecka i wypowiedzieć odpowiednią formułę. Rodzice, a w przypadku ich braku proboszcz,
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Por. Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna. III.69.1-8; J. Berthier. Książka. s. 241; Matka według Serca

Bożego. Tytuł oryginału : La mere selon le cour de Dieu. 1866. Tlum. Z francuskiego. M. Łoś. Górka Klasztorna
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Por. Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna. III. 66.11-12; J. Berthier. Książka. s. 239.
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Por. J. Berthier. Kult. s. 260-261. Na temat trosk duchowych matki chrześcijańskiej względem dziecka

zob: Tenże. Matka według serca Bożego. s. 51.
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powinni wybrać dziecku ojca i matkę chrzestną, by służyli pomocą w wypełnianiu obowiązku
wychowania zgodnie z nauką Kościoła214.
Przestrzega przed potępieniem wiecznym tych, którzy po chrzcie powrócili do życia
grzesznego i nie wypełnili obietnic Bogu uczynionych. Wzywa ich do nawrócenia i podjęcia pokuty,
a także do odnawiania co roku, po dobrej spowiedzi w rocznicę chrztu, przyrzeczeń chrztu
świętego215.
Drugim sakramentem przywracającym życie łaski jest sakrament pokuty i pojednania, który zostaje
przez księdza Berthier również poddany dogłębnej analizie. Na wstępie podnosi ważką rolę
spowiedzi w Bożej ekonomii zbawienia i zachęca do częstego w niej uczestnictwa. Definicję
sakramentu rozumie następująco: słowo „pokuta” oznacza równocześnie cnotę chrześcijańską i
sakrament. Cnota pokuty skłania człowieka do wynagrodzenia obrazy uczynionej Bogu przez
grzech, czyli do żalu za popełnione zło, postanowienia poprawy i zadośćuczynienia, poprzez
umartwienie. Jest ona wymagana do uzyskania sakramentalnego przebaczenia oraz do otrzymania
jego owoców i trwałości duchowego odrodzenia216.
Swój wykład koncentruje jednak wokół sakramentu pokuty, który gładzi grzechy popełnione po
chrzcie. Stwierdza, że sakrament pokuty został ustanowiony przez Jezusa, który udzielił Swoim
następcom „władzy kluczy” (por. J 20, 21-23). Interpretując słowa Syna Bożego, Berthier
porównuje zastępców Chrystusa, do lekarzy i sędziów dusz, zgodnie ze słowami Ewangelii: „Nie
potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają” (Mt 9,12). Podobnie, jak lekarz, który nie
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Por. Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna. III.67.7-8; J. Berthier. Książka. s. 240-241; Tenże. Le
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Por. J. Berthier. Książka. s. 241-242.
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Zob. Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna. III. 84. a. 8. Por. J. Berthier. Książka. s. 258. Pokuta jest

cnotą moralną, która skłania człowieka do żalu za popełniony grzech. Jej celem jest zniweczenie grzechu i dlatego,
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może podjąć leczenia, nim nie zdiagnozuje chorego, tak kapłan, działający w imieniu Chrystusa,
nie może uzdrowić duszy ludzkiej, dopóki nie usłyszy wyznania grzechów i nie rozważy jak sędzia
tego, co usłyszał, aby wydać sprawiedliwy wyrok. Dlatego bardzo ważne jest poznanie usposobienia
penitenta217. Jezus ustanowił swych Apostołów lekarzami i sędziami. Sędziowie tego świata mogą
otwierać lub zamykać niebo i piekło, wypełniając swoje zadanie uczciwie z zachowaniem
sprawiedliwości. Przedmiotem zatrudnienia sędziów jest poznanie błędów i dyspozycji
poczytalności penitentów, by mogli podjąć decyzję sprawiedliwą. A mogą to uczynić, słuchając
spowiedzi218.
Motywując obowiązek spowiedzi w życiu chrześcijanina, Założyciel powołuje się na naukę Ojców
Kościoła. Przytacza nauczanie Soboru Trydenckiego (1546-1563), potwierdzające, że: „szczere,
zupełne wyznanie grzechów jest ustanowieniem Bożym i konieczne z Bożego rozporządzenia tym,
którzy po chrzcie świętym grzech popełnili”219.
Berthier, gorący obrońca doktryny katolickiej, zdecydowanie występuje przeciwko teoriom,
podważającym Boskie pochodzenie tego sakramentu, argumentując, iż wywodzi się on z czasów
Chrystusa i Apostołów. Przypomina, że wszyscy wierni, którzy osiągnęli pewien etap dojrzałości
chrześcijańskiej, mają obowiązek spowiedzi przynajmniej raz w roku, a kapłani mocą Chrystusa
udzielają rozgrzeszenia. Powaga tego obowiązku rośnie w sytuacji zagrożenia śmiercią. Ci, którzy z
własnej winy zaniedbują sakrament spowiedzi narażają się dobrowolnie na Boży gniew i śmierć, nie
będąc w stanie łaski uświęcającej220.
W trosce o zbawienie dusz, nasz autor zastanawia się, jak przekonać poważnie chorych, bądź ich
najbliższe otoczenie, aby nie odkładać kontaktu z szafarzem Bożego przebaczenia. Uświadamia, że
obawa przed zamętem, zbytnim zmieszaniem lub zmęczeniem chorego, nie usprawiedliwia takiej
postawy, której przyczyna leży zapewne w niewiedzy na temat skutków sakramentu pokuty.
Duchowe wsparcie rodzi pokój wewnętrzny, który uwidacznia się także uzdrowieniem na ciele.
Napomina więc, by nie trwać nigdy w stanie grzechu ciężkiego, podnosić się jak najszybciej po
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każdym upadku, poprzez akt żalu doskonałego i natychmiastową spowiedź. Ponadto, lepiej
zapobiegać wielkiemu upadkowi niż ponosić jego konsekwencje. Szatan nakłania do upadku,
podsuwając myśl, że to już ostatni raz. Tymczasem, już pierwszy upadek i każdy następny, osłabia
duszę, wzmacnia złe przyzwyczajenia i przygotowuje podłoże dla innych grzechów. Jeśli, po jakimś
czasie po spowiedzi, pokusy się nasilają, budzą się namiętności, a wola słabnie, oznacza to, że
nadeszła właściwa pora, by znaleźć dobrego kapłana, przedstawić mu stan swej duszy, otrzymać
radę i poprzez rozgrzeszenie nową odwagę. Częsta spowiedź ma ogromne znaczenie dla duszy,
nawet, gdy sumienie nie wyrzuca grzechów ciężkich221, ponieważ sprzyja prowadzeniu życia
godnego chrześcijan. Jedynie przez uczęszczanie do sakramentów i dobrą wolę osiąga się stan łaski
uświęcającej, która prowadzi do szczęścia wiecznego, polegającego na oglądaniu Boga w niebie222.
Ojciec Założyciel wyjątkowo surowo traktuje tych, którzy twierdzą, że spowiedź nie jest
niekonieczna i pochodzi z nakazu księży. Przypomina raz jeszcze warunki dobrej spowiedzi i
powtarza stanowczo, że Jezus ustanowił spowiedź, ponieważ On jest Bogiem miłosierdzia.
Natomiast, sam sakrament nie jest złem dla chrześcijanina, wyobrażanym jako brzemię ciężkie i
twarde, ale przeciwnie - wielkim dobrodziejstwem i pocieszeniem dla serca winnego223 oraz posiada
dobroczynny wpływ na codzienne życie człowieka. Berthier podnosi jej znaczenie w osobistym
życiu duchowym, jak i we wzajemnych relacjach międzyludzkich. Skoro Bóg, który nie czyni
niczego bez potrzeby, ustanowił ten sakrament dla zbawienia dusz, należy wnioskować, że
spowiedź przynosi pożytek zarówno jednostce, rodzinie, jak i społeczeństwu. Opiera się na
sprawiedliwości i podnosi rangę moralności publicznej. Spowiedź pomaga zachować wierność
małżeńską, umacnia szacunek i posłuszeństwo dzieci względem rodziców. Umacnia miłość i
jedność ogniska domowego. Zapewnia chrześcijaninowi darowanie jego win224.
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Potrzeba autorytetu, zwłaszcza w kwestiach duchowych nie wygasa w żadnym pokoleniu na
przestrzeni całej historii ludzkości. Człowiek w naturalny sposób skłania się ku poszukiwaniu
kapłana dobrze przygotowanego do kierownictwa duchowego, który z woli Bożej ma pełnić tę rolę.
On pomoże zajrzeć w głąb duszy, rozwaźyć sprawy sumienia i zaszczepi nawyk dobrej, częstej
spowiedzi. Berthier obala pogląd, panujący w niektórych kręgach społecznych, że potrzeba
okresowego korzystania z sakramentu pokuty obniża wartość osoby ludzkiej. Doświadczenie uczy,
że kiedy człowieka ogarnia pokusa porzucenia właściwej drogi życia, zgodnej z etyką Kościoła, to
stara się zagłuszyć głos sumienia, opuszczajac spowiedź. A chcąc powrócić ze złej drogi, szuka w
spowiedzi lekarstwa na swe moralne niedomagania. Natomiast, nadużywanie tego sakramentu
przez jednych nie jest powodem całkowitej rezygnacji z niego przez innych225 .
Do właściwej natury sakramentu pokuty przynależy wybór stałego spowiednika. Spowiednik jest
przyjacielem. To Jezus, który w osobie kapłana okazuje ludziom swoją miłość. W konfesjonale
kapłan szafuje Bożym miłosierdziem. Nie czyni tego jak brat, siostra czy matka, ale występuje w
imieniu Chrystusa. Dlatego ufnie należy wyznać przed kapłanem swoje słabości, by znaleźć
przebaczenie. Dokonując wyboru należy dać pierwszeństwo temu, który okazuje się najlepszy w
korygowaniu błędów, poucza Berthier.226.
Następną ważną kwestią jest sprawa dyspozycji, stanowiących konieczną materię sakramentu
pokuty do tego stopnia, że ich brak wypacza istotę spowiedzi, która zatraca swój walor pomocy na
drodze do zbawienia. Do tych dyspozycji należą: wyznanie grzechów, żal za grzechy, pragnienie
zadośćuczynienia i sprawiedliwości przed Bogiem przez przyjęcie pokuty. Aby spowiedź uznać za
ważną, wyznane muszą zostać wszystkie grzechy ciężkie, ich liczba i okoliczności, a dobrowolne
zatajenie grzechu ciężkiego niweczy te starania. Niezbędnym warunkiem spowiedzi jest rachunek
sumienia, któremu ksiądz Berthier poświęca sporo uwagi. Dzisiejszy świat narcystycznie zachwyca
się odbiciem własnego zewnętrznego oblicza i strąca w niebyt sferę ducha. A zadaniem duszy, która
dąży do doskonałości, jest stanąć w prawdzie przed Bogiem, gdyż nic splamionego grzechem nie
dostąpi radości nieba. Ojciec Założyciel rozwodzi się nad powagą rachunku sumienia we
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wspólnotach zakonnych, nie zwalniających z niego nawet tych, którzy z poważnych przyczyn są
zwolnieni z rozmyślania czy lektury duchowej227.
Ojciec Założyciel kładzie nacisk również na tzw. rachunek z przewidywania, przezorności, który
zaleca czynić po porannej medytacji. Należy w nim zobaczyć dobra, które będzie można świadczyć
innym oraz okazje, sprzyjające rozwojowi wad, aby w ciągu dnia z determinacją, realizować to, co
się przewidziało, nie zapominając o odnawianiu postanowień. W tym porządku ćwiczeń
duchowych Berthier wymienia także rachunek szczegółowy, który przypada na połowę dnia.
Sposób wywiązywania się z tego zadania, ujawnia, czy praktykuje się cnotę, czy wpada się w wadę.
Natomiast, czas rachunku generalnego przypada na wieczór. Nasz autor powołuje się na św.
Franciszka Salezego, który mawiał, że trzeba udawać się na spoczynek, jakby się szło do
konfesjonału, tzn. po dokonaniu rachunku sumienia. Dusza, która chce zasłużyć na niebo powinna
każdego wieczoru rozważać błędy, które popełniła, aż do czasu nawrócenia228.
Jan Berthier, jako doświadczony kierownik duchowy, proponuje metodę badania swego sumienia
odpowiadającą zarówno rachunkowi szczegółowemu nad cnotą lub wadą, jak i generalnemu. Jego
zdaniem, trzeba najpierw stanąć w obecności Bożej, aby prosić o łaskę rozpoznania swoich błędów,
ich znienawidzenia i unikania, a potem dokonać starannego rachunku sumienia. Jeśli liczba
grzechów popełnionych w ciągu dnia jest większa lub równa tej z rachunku wieczornego, nakłada
się pokutę, podobnie jak nakłada się dyscyplinę: 5 x „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo” z rękami na
krzyżu. Na koniec, co istotne, wzbudza się skruchę. Jej zaniechanie może prowadzić do grzechu
ciężkiego. Rachunek sumienia należy zakończyć mocnym postanowieniem poprawy, które
stymuluje żal za grzechy229.
Bez żalu za grzechy, nie ma bowiem przebaczenia. Bóg nie okaże miłosierdzia wobec grzesznika,
jeśli ten nie będzie żałował za grzechy. Berthier stwierdza, że po popełnieniu grzechu ciężkiego
pozostaje albo żal, albo piekło. Bóg patrzy w serce, a to, które zgrzeszyło powinno żałować za
grzechy, ponieważ one są przyczyną zła doczesnego. Człowiek przystępujący do spowiedzi musi
żałować za grzechy wyrządzone bliźniemu i te, którymi obraził Boga, by czerpać z owoców męki,
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śmierci i zwycięstwa Jezusa. Powinien odczuwać ból z powodu wszystkich grzechów ciężkich, a
także lekkich, szczególnie tych, których nie wyznał w konfesjonale. Trzeba znienawidzić wszystkie
grzechy ciężkie i te, do których jest się szczególnie przywiązanym, gdyż to symbol słabości wobec
zła. Boleść z powodu grzechu powinna być o wiele większa niż wszystkie inne boleści, ponieważ
obraza Boga, jest największym złem. Ze szczerego żalu za grzechy powinna wypływać determinacja
w unikaniu nawet najmniejszych uchybień wobec przykazań. Mocne postanowienie, by
zdecydowanie odrzucić grzech śmiertelny, omijanie dobrowolnych okazji do grzechu ciężkiego,
wypełnianie nałożonej pokuty stanowić będą o efektach przystąpienia do sakramentu spowiedzi.
Jednak, wziąwszy pod uwagę konkretne okoliczności, Założyciel nadmienia, że w niektórych
wypadkach należy poprosić o zmianę pokuty na inną230. Nie ma to wszakże wpływu na
częstotliwość korzystania z sakramentu, a wszelkie opory są konsekwencją braku regularnej
spowiedzi231.
Właściwemu przygotowaniu do spowiedzi służyć może także, zdaniem Berthier, pobudzenie
wyobraźni, która pozwoli ujrzeć ten sakrament jako ostatni w życiu, by móc gorliwie prosić Ducha
Świętego o poznanie swoich grzechów. Następnie przypomnieć sobie termin ostatniej spowiedzi,
jej przebieg a potem, w kontekście Bożych przykazań i grzechów głównych, zbadać własne
sumienie. Charakterystyczne dla autora jest przywiązywanie szczególnej wagi do czwartego
przykazania i zalecanie dokładnego analizowania relacji rodzinnych nie tylko na linii: dzieci rodzice, ale także rodzice - dzieci. Rozważając ogrom i ciężkość swoich grzechów, można
ponownie odwołać się do wyobraźni, by skonkretyzować przed oczyma duszy obraz Jezusa
umierającego na krzyżu za grzechy świata i przypomnieć sobie dary od Boga codziennie
otrzymywane. Rachunek sumienia należy zakończyć modlitwą przed spowiedzią, albo różańcem.
Szczerze wyznać grzechy, odmówić modlitwę po spowiedzi i odprawić zadaną pokutę232.
Wiele miejsca w swym nauczaniu, Ojciec Założyciel poświęca praktyce kierownictwa duchowego.
Nie podaje, co prawda, precyzyjnej definicji, ale zestawiając je z modlitwą, oficjum, rachunkiem
sumienia czy adoracją Najświętszego Sakramentu, uwypukla jego znaczenie dla rozwoju życia
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duchowego chrześcijanina233. W swoich książkach zachęca do korzystania z tej praktyki, którą
uważa za niezwykle pomocną w nabywaniu i praktykowaniu cnót. Potrzeba kierownictwa wynika
przede wszystkim z troski o zbawienie człowieka. Sama spowiedź nie wystarczy do oczyszczenia
duszy ludzkiej z grzechów i wzmocnienia jej przed powtórnym upadkiem. Niewątpliwie potrzeba
jeszcze szczerej rady z ust kapłana natchnionego Bożym światłem i przejętego troską o zbawienie
osoby, której udziela sakramentu pokuty. Człowiek nie może sam być sędzią we własnej sprawie.
Bóg w swoim miłosierdziu, który zna ludzkie choroby duszy ustanowił odpowiednie lekarstwo,
którym jest kapłaństwo234. Wszechmocny Bóg zwraca się do człowieka w sposób bezpośredni lub
przez wydarzenia życiowe, a kierowników duchowych postawił na ludzkiej drodze, by człowiek
mógł ćwiczyć się w pokorze, radować się z Bożego miłosierdzia i postępować na drodze cnoty 235.
Ojciec Berthier stwierdza, że kierownictwo nie jest spowiedzią, ale zwykły spowiednik
powinien być także kierownikiem duchowym, aby udzielać swemu penitentowi rad odpowiednich
do jego błędów i potrzeb. Jednak nie jest to konieczne i ze słusznych przyczyn można z tej sugestii
nie skorzystać236. Różnica między spowiednikiem a kierownikiem duchowym, polega na tym, że
spowiednikowi należy wyznać grzechy, a kierownikowi upadki, pokusy i złe skłonności, co
przyczynia się do rozwoju cnót, zgodnie z nauczaniem wszystkich ojców i mistrzów duchowych237.
Założyciel był świetnym obserwatorem sytuacji społeczno-politycznej we Francji. Dostrzegał
szereg niebezpieczeństw zewnętrznych, na które narażony był ówczesny człowiek. Zaliczał do nich
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przede wszystkim masonerię i piśmiennictwo podejmujące idee masońskie. Świadomy tego
zagrożenia nawoływał do szukania przewodnika duchwego na drodze ku Bogu238.
Nasz autor nie uwypuklał społecznych podziałów na stan czy płeć i proponował kierownictwo
duchowe jako ideę powszechną. Swoje wezwanie kieruje zarówno do mężczyzn, jak i do kobiet, do
młodzieży i kapłanów, gdyż jest przekonany, że każdy rozsądny chrześcijanin winien złożyć swoje
sumienie w ręce sługi Bożego, do którego należy uciekać się często z całkowitym zaufaniem,
przyjmując od niego rady z synowską uległością239. Zwracając się do młodych, jako przykład podaje
świętą Anielę Merici, która nie podejmowała żadnych decyzji bez rady swego spowiednika.
Uregulowała swój styl życia i powściągając swe namiętności, osiągnęła świętość. Efektem jej
roztropności w działaniu jest założone przez nią zgromadzenie urszulanek240.
Berthier podkreśla, że również każdy kapłan powinien mieć swego kierownika duchowego. W
prowadzeniu ludzi na drodze do doskonałości nie wystarczy tylko dobra wola i posłuszeństwo
przełożonemu, ale także im samym niezbędne jest kierownictwo duchowe, by posiadali wsparcie
w ważnych sprawach dotyczących duszy.241.
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Po uzasadnieniu potrzeby kierownictwa duchowego Berthier podejmuje zagadnienie wyboru
kierownika. Odradza wybór zgodny z naturalnymi skłonnościami ze względu przymioty
zewnętrzne kapłana a pochwala przeciwny, według wiary242. Powinno się mieć tylko jednego
kierownika, którego nie zmienia się bez powodu a darzy szacunkiem i zaufaniem, otwarcie
zwierzając się z błędów, pokus, niebezpieczeństw, trudności, dobrych chęci, owoców pobożnych
ćwiczeń, wszystkiego, czym zajmuje się dusza243.
Skupiając uwagę na przymiotach, cechujących kierownika duchowego, Założyciel przytacza słowa
świętej Teresy od Jezusa, by wybierać rozważnie albo zdać się na Opatrzność Bożą, jeśli nie istnieją
powody, by uczynić inaczej. Kierownik powinien być miłosierny, pobożny i posiadać wykształcenie
teologiczne. W przypadku braku jednej z tych cech, wybór może okazać się chybiony. Ponadto,
prowadzący duszę musi z gorliwością dążyć do zbawienia i wzrostu duchowego osoby, której
towarzyszy. Nie należy również wybierać kierownika zbyt lekkomyślnie, bez rady, modlitwy, prośby
o Boże światło i łaskę. W przeciwnym razie łatwo o podjęcie błędnych decyzji244. Inną, nie mniej
istotną cechą kierownika, według Berthier, jest roztropność a dzięki łasce Bożej w Kościele nigdy
nie brakowało świętych i mądrych kapłanów245.
W dalszej części wykładu czytamy o typach relacji pomiędzy kierownikiem a osobą poddającą się
kierownictwu. Nasz autor podpowiada, że można prowadzić kierownictwo listownie, ale
najlepszym rozwiązaniem jest spowiedź246. Oczywiście, nie jest konieczna stale spowiedź u swego
kierownika, ale ważny jest fakt, że nie zostaje się samemu z problemami duchowymi247. Miejscem
kierownictwa powinien być konfesjonał, co szczególnie istotne w przypadku kierownictwa
kobiet248. Kierownictwo powinno obejmować całe życie człowieka, bowiem zarówno w młodości,
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jak i w podeszłym wieku ludzie napotykają na niebezpieczeństwa i trudności. Problem stanowi
wciąż niewystarczająca ilość kierowników249. Natomiast, częstotliwość spotkań z kierownikiem
Berthier traktuje jako sprawę osobistą, zależną od stanu duszy penitenta. Sugeruje jednak, by
odbywać je, jeśli nie ma szczególnej potrzeby, raz w miesiącu250, a najlepszą okazją na spotkanie z
kierownikiem jest miesięczny dzień skupienia251.
Ogromne zatroskanie Założyciela o rozwój potrzeby częstego korzystania z sakramentu pokuty u
każdego chrześcijanina nie pozwala mu pominąć milczeniem obowiązków, jakie praktyka
kierownictwa duchowego nakłada na penitentów. Podkreśla, że kierownik powinien być dla
korzystającego z kierownictwa jak anioł będący darem Boga (por. Gal 4,4). Osoba poddająca się
kierownictwu powinna dostrzegać w kierowniku samego Jezusa, rozmawiać z nim z zaufaniem i
szacunkiem. Te dwie podstawowe kwestie określają jakość relacji z kierownikiem252. Berthier
niewątpliwie uważa kierownictwo za praktykę pożyteczną dla rozwoju życia duchowego, ale
dostrzega on również pewne niebezpieczeństwa związane z niewłaściwym jej realizowaniem.
Należą do nich: niewłaściwe rozumienie idei kierownictwa, złe ustawienie relacji pomiędzy
kierownikiem a osobą kierowaną oraz brak roztropności i posłuszeństwa młodych osób, które
porzucają posługę kierownictwa. Wielkim zagrożeniem dla tych, którzy zrezygnowali z mądrych
rad kierownika może się okazać zapatrzenie w przemijającą i pełną ułudy postać tego świata253.

2.2.2. Sakramenty pomnażające w duszach łaskę
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Po przywróceniu łaski uświęcającej najważniejszym zadaniem człowieka jest, według Berthier,
pomnażanie łask w swej duszy, praktykując cnoty i udoskonalając życie sakramentalne przede
wszystkim przez uczestnictwo w bierzmowaniu, Eucharystii, sakramencie chorych, kapłaństwie i
małżeństwie.
Przez sakrament bierzmowania, ustanowiony przez Jezusa, Duch Święty wstępuje do dusz
wiernych wraz z obfitością swoich łask, umacnia wiarę i napełnia odwagą do jej obrony. Tak, jak
przez chrzest osoba ludzka stała się Bożym dzieckiem, tak przez sakrament bierzmowania człowiek
staje się Chrystusowym „żołnierzem”. Idąc śladem nauki Tomasza z Akwinu, który przyrównuje
poszczególne okresy życia cielesnego, do kolejnych etapów w życiu duchowym człowieka, nasz
autor zauważa, że na pewnym etapie rozwoju, człowiek potrzebuje bierzmowania, które napełnia
go dojrzałością duchową254.
Dogłębne wyjaśnienie tajemnicy sakramentu bierzmowania wymaga przybliżenia Trzeciej
Osoby Trójcy Świętej. Życie i działalność Jezusa Chrystusa na ziemi posiadały naturę trynitarną.
Duch Święty zstępował na pierwszych chrześcijan, kiedy Apostołowie kładli na nich ręce. Jego
łaska umocniła ich do złożenia świadectwa wierze. Istotą bierzmowania jest wylanie Ducha
Świętego, zapowiedziane przez Chrystusa i udzielone Apostołom w Dniu Pięćdziesiątnicy (por. J
16,7). Sakrament ten zakorzenia człowieka głębiej w Bożym synostwie, ściślej jednoczy z Jezusem
i Jego Kościołem. Dodaje mocy do szerzenia i obrony wiary słowem i świadectwem życia
chrześcijańskiego255.
Berthier bardzo szeroko opisuje dary Ducha Świętego, które otrzymuje bierzmowany. Nazywa je
„świętymi nawyknieniami wlanymi do duszy człowieka”. W odróżnieniu od cnót, które są dobrymi
przyzwyczajeniami, udoskonalającymi wolę i nakłaniającymi do posłuszeństwa rozumowi, dary
usposabiają duszę do posłuszeństwa wobec woli Bożej256. Dusza, która otrzymała dary Ducha
Świętego, staje się zdolna do wydawania owoców duchowych, czyli aktów, które człowiek
wykonuje za pomocą Trzeciej Osoby Boskiej. Ojciec Założyciel wymienia ich dwanaście,
zauważając, że szczęśliwi ci, w których duszach dary Ducha Świętego wydają owoc. Pozostają oni
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Por. Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna. III. 72.1; J. Berthier. Książka. s. 243.

255
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niezachwiani w wierze, obojętni wobec nietrwałej urody świata i praktykując noty, coraz bardziej
upodabniają się do Chrystusa257.
W dalszej części wykładu autor przechodzi do omówienia kwestii praktycznych. Podejmuje kwestię
potrzeby i warunków przyjęcia bierzmowania. Mówi także o samej ceremonii, wyjaśniając, co jest
materią i formą tego sakramentu. Jego zdaniem nieprzyjęcie sakramentu bierzmowania, jest
równoznaczne z odmówieniem sobie pomocy na drodze do zbawienia. Apeluje, zwłaszcza do osób
starszych, które dotąd nie zostały bierzmowane, aby uczyniły to jak najszybciej. Przypomina
warunki, jakie musi spełnić przystępujący do bierzmowania. Obowiązuje go katecheza na temat
głównych prawd wiary i przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania. Wówczas biskup nałoży
mu swe ręce na głowę i naznaczy znamieniem krzyżma świętego, wypowiadając odpowiednią
formułę258.
Kolejnym sakramentem pomnażającym łaskę w duszy człowieka jest Eucharystia. Ojciec
Założyciel po raz kolejny odwołuje się do nauczania świętego Tomasza i Soboru Trydenckiego,
aby najpierw rozpatrzyć to zagadnienie w zarysie ogólnym, a następnie skupić się na komunii
świętej, celebracji Mszy świętej, podając jej skutki oraz obowiązki człowieka względem Eucharystii.
Najświętsza Ofiara jest widzialnym darem składanym Bogu przez kapłana. Jezus złożył za nas
samego siebie w ofierze, która musiała się dokonać zgodnie z Bożym postanowieniem na drzewie
krzyża. Celem Ofiary Eucharystycznej jest uwielbienie Ojca i złożenie Mu dziękczynienia259.
Zgodnie z Ewangelią Berthier wywodzi genezę Eucharystii z Chrystusowych dokonań podczas
wieczerzy w Wielki Czwartek, kiedy Jezus nakarmił Apostołów Boskim pokarmem i napoił swoja
krwią. Ustanowił ich kapłanami Nowego Przymierza i nakazał spożywać Ciało i Krew Pańską, by
mieć życie w sobie. Słowami: „To czyńcie na moją pamiątkę”, obdarzył Apostołów mocą
ponawiania cudu, a oni czynili to od zesłania Ducha Świętego. W ten sposób od XX wieków na
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Por. Tamże. s. 244.
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Por. Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna. III.72.2-4; J. Berthier. Książka. s. 244-245.
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Por. J. Berthier. Notre Seigneur. s. 128-134; Tenże. Heureux. s. 353-354; Le fidèle. s. 62-64.
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ołtarzach całego świata dokonuje się Eucharystyczna Ofiara. Kapłani konsekrują chleb i wino, a
wierni, adorując Boga, przyjmują komunię świętą260.
Nieustanna obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie pozwala uciekać się do Niego i czcić
Go w każdej chwili. Ukrywając się pod postaciami chleba i wina, Syn Boży pragnie, by z wiary
rodziły się ludzkie zasługi. Nasz autor podkreśla, że Chleb Eucharystyczny stanowi pożywienie
duszy i utrzymuje życie duchowe w człowieku. Jest lekarstwem na grzech i zarzewiem życia
wiecznego. Dlatego Ojciec Założyciel stawia Eucharystię ponad wszystkimi sakramentami i uważa
ją za „doskonałość życia duchowego i cel, do którego zmierzają wszystkie sakramenty”261.
Za znamienną cechę duchowości księdza Berthier należy przyjąć jego przekonanie do traktowania
sakramentu Eucharystii jako wyrazu szczególnego zawierzenia się Bożej opiece w
niebezpieczeństwie śmierci. Niestrudzenie przypomina, że zaopatrzenie chorego w Najświętszy
Sakrament jest najlepszym rodzajem pomocy. Podkreśla nadrzędną rolę wiatyku, który wskazuje
na obecność Jezusa i Jego Kościoła przy człowieku w momencie przejścia do życia wiecznego.
Uwypukla znaczenie Eucharystii jako zadatku życia wiecznego: „Kto spożywa moje Ciało i pije
moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6, 54). Zwraca też uwagę
na obowiązek komunii w okresie wielkanocnym262.
W zdecydowany sposób stawia sprawę rezygnacji z sakramentu Eucharystii wynikającej z poczucia
niegodności, by przystępować do stołu Pańskiego. W przyjmowaniu takiej postawy widzi wyraźne
działanie szatana, które ma na celu odsunięcie człowieka od pokarmu dającego życie wieczne. Brak
grzechu ciężkiego i czyste sumienie jest wystarczającą dyspozycją do przyjmowania komunii za
każdym razem w czasie udziału we Mszy świętej, jak głosi nauczanie Soboru Trydenckiego.
Natomiast, w przypadku niemożności przystąpienia do sakramentu Ciała Pańskiego, należy przyjąć
komunię duchową263.
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Por. Sobór Trydencki: DS. 1740; J. Berthier. Książka. s. 246-247.
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Ksiądz Berthier wspomina o tym niemalże we wszystkich swoich książkach. Por. J. Berthier. Dziewica
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Berthier naucza, że komunię duchową, w przeciwieństwie do komunii sakramentalnej, można przyjąć

wiele razy i w każdej godzinie. Polega ona na gorącym pragnieniu przyjęcia Najświętszego Sakramentu. Napełnia
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Od zarania dziejów człowiek odczuwał naturalną potrzebę oddawania Bogu chwały, wyrażającej,
że jest On Panem życia i śmierci. Jednak niedoskonałość ofiar składanych przez ludzi wobec
wielkości Boga i ogromu zła, jakie człowiek wyrządził, stanowiła przyczynę Wcielenia Syna
Bożego, Jego śmierci i zmartwychwstania. Bóg chciał, by ofiara ta była ponawiana i dlatego
ustanowił Ofiarę Mszy świętej264.
Powaga Eucharystii wymaga dobrego przygotowania do przyjęcia Jezusa w komunii świętej, a także
należytego uczestnictwa we mszy, po której powinno nastąpić dziękczynienie duszy złożone Bogu.
Ważne jest przysposobienie ciała przez zachowanie postu eucharystycznego, włożenie stosownego
ubioru, wyrażającego szacunek oraz skupienie i radość z udziału w Eucharystii. Równie istotne jest
usposobienie duszy, która powinna być w stanie łaski uświęcającej ze względu na udział w akcie
doskonałej miłości Boga, jaką jest Najświętsza Ofiara265. Jest ona tą sama ofiarą, którą dokonał
Jezus na Kalwarii, składając swoje życie w ręce Boga Ojca. On ofiarował siebie w sposób realny i
ofiaruje siebie nieustannie na ołtarzach przez ręce kapłana266, gdyż Msza święta nie jest tylko
pamiątką, czy przypomnieniem, ale darem bezkrwawym o tej samej wartości. Dlatego w czasie
Mszy św. Berthier widzi potrzebę wzbudzania w sobie uczuć podobnych do tych, jakie mieli ludzie
stojący pod krzyżem267.

duszę nieskończonymi dobrami. Jest niezwykle pożyteczna w kształtowaniu tych samych łask, co komunia
sakramentalna. Dla jej uczynienia nie trzeba koniecznie być na czczo, ani mieć pozwolenia swego spowiednika.
Można ją czynić kilkakrotnie i wszędzie gdzie się znajdziemy bez domagania się posługi kapłana. Do przyjęcia
komunii duchowej należy się przygotować tak jak do sakramentalnej przez akty wiary, pokory i pragnienie,
przygotować ponadto serce i usta. Por. J. Berthier. L’etat religieux. s. 322-323; Tenże. L'art. s. 89-93.
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Por. L'état religieux. 304-305; Tenże. Le fidele. s. 75-78.
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Por. J. Berthier. La mère. s. 185-187; Tenże. Le sacerdoce. s. 393-403; Le fidele. s. 66-67.
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Berthier wiele miejsca poświęca adoracji i nawiedzeniu Najświętszego Sakramentu. Stwierdza, że

Nasz Pan jest żywy w Eucharystii. Jest cały w tabernakulum w swoim ciele i krwi, duszą i boskością. Ukryty pod
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Skoro każda Ofiara Eucharystyczna jest tożsama z ofiarą na krzyżu, jest też źródłem tych samych
łask. W czasie każdej Mszy świętej człowiek otrzymuje cały owoc ofiary krzyżowej. Jezus składając
siebie w ofierze, usprawiedliwił i uświęcił człowieka. Przyniósł zbawienie i łaski do niego
prowadzące oraz dobra doczesne, poskramiające namiętności i pomagające zachowywać
przykazania. Przyjął na siebie kary, jakie powinna ponieść ludzkość. Msza św. jest, więc skarbem, z
którego człowiek powinien czerpać, by oddać Bogu to, co Mu się należy. Ona jest świadectwem
miłości Boga do człowieka268.
Uczestnictwo w Eucharystii jest odpowiedzią na Bożą miłość. Berthier wymienia cztery obowiązki
człowieka względem Boga, wypełniane podczas Mszy świętej, nazywając je długami. Na pierwszym
miejscu stawia dług czci należnej Bogu. Stwierdza, że człowiek nie może sam z siebie właściwie
uszanować Boga, dlatego potrzebna jest ofiara Jezusa. On na Kalwarii i na ołtarzu wyniszcza się w
obliczu Ojca. Syn Boży adoruje Boga Ojca w sposób godny Najwyższego, a Msza święta jest
oddaniem Bogu należnej chwały. Drugim długiem względem Boga jest wdzięczność. We Mszy św.
sam Jezus składa Ojcu dziękczynienie. Przez tę ofiarę człowiek oddaje Bogu to, czym został
obdarzony. Trzeci dług to wynagrodzenie za grzechy. Nawet srogie pokuty, połączone z pokutami
męczenników nie wynagrodzą Bogu wszystkich grzechów. Nieskończoną wartość ofiary
wynagradzającej, spełnionej na Kalwarii Jezus zlewa na ołtarzu na tych, którzy przyszli na Mszę
świętą.

Eucharystia

gładzi

grzechy

powszednie,

chroni

od grzechu ciężkiego,

jest

zadośćuczynieniem Bogu za kary doczesne należne za grzechy już odpuszczone, wyprasza łaskę
skruchy. Czwarty dług to dług modlitwy błagalnej. Jezus prosi Boga w intencji ludzkości na
Kalwarii. Na ołtarzu składa z siebie ofiarę, by wyjednać łaski doczesne i duchowe. Msza święta to
najpewniejszy środek do uproszenia zbawienia dla siebie i bliźnich. Przynosi ulgę w cierpieniach
żyjącym i pokój wieczny zmarłym. Świadomość wartości i owoców, jakie niesie ze sobą Msza święta
powinna przyczyniać się do jak najczęstszego w niej udziału269.
Skutkiem sakramentu pokuty nie zawsze jest umocnienie i całkowite uleczenie dusz zranionych
grzechami. Z tej przyczyny Chrystus ustanowił sakrament chorych270. W tym sakramencie osoba
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Por. Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna. III.79.1-8; J. Berthier. L'art. s. 78-81.
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Por. J. Berthier. L'état religieux. s. 305-308; Tenże. L'art. s. 82-85; Le fidèle. s. 68-69.
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Autor za świętym Tomaszem używa jeszcze zwrotu ostatnie namaszczenie. Jednak według nauczania

Soboru Watykańskiego II, lepiej używać nazwy sakrament chorych: „Ostatnie namaszczenie, które także, i to
lepiej można nazwać „namaszczeniem chorych”, nie jest sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy
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chora otrzymuje, za pomocą namaszczenia uczynionego przez kapłana, łaskę przezwyciężenia
pokus, cierpliwego znoszenia choroby, a nawet i wyzdrowienia, jeśli będzie to pożyteczne dla jej
duszy. Sakrament chorych ma moc odpuszczania grzechów i oczyszczania duszy z pozostałości
grzechu. Konsekwencją tego jest uwolnienie duszy od doczesnych kar, na które zasłużyła. Ponadto
sakrament ten ożywia umysł, przemienia serce i pokonuje w duszy przywiązanie do rzeczy
ziemskich271.
Odkładanie tego sakramentu na ostatnią chwilę często uniemożliwia choremu skorzystanie z jego
owoców, np.: z uzdrowienia, W tym miejscu Berthier wyjaśnia, że nadmierne uzewnętrznianie
współcierpienia może zakłócić spokój chorego, i dodaje, że raczej należy zachęcać go do aktu
miłości Boga i doskonałego żalu za grzechy. Wspomaganie chorych w cierpieniu zalicza do
ważnych uczynków miłosierdzia i gorliwości chrześcijańskiej. Obowiązek przyjmowania tego
sakramentu postrzega w optyce procesu pedagogicznego i nakłania rodziców, by przygotowywali
dzieci do jego praktykowania w przyszłości272.
Jedynym szafarzem sakramentu namaszczenia chorych jest kapłan273. Aby sakrament mógł wydać
zbawienne owoce, przyjmujący powinien znajdować się w stanie łaski uświęcającej. Osoby
asystujące przy chorych mają obowiązek pamiętać o konieczności spowiedzi i odpowiednio szybko
wezwać kapłana. Założyciel tytułem uzupełnienia dodaje również, że istnieje możliwość
ponownego przyjęcia sakramentu chorych, jeśli po trwającej pewien okres czasu poprawie,
nastąpiło ponowne zagrożenie274.
Przestrzeń życia i warunki, w jakich rozwijały się charyzmaty Jana Berthier w naturalny sposób
skupiały jego uwagę na sakramencie kapłaństwa. Sam był kapłanem, założył zgromadzenie

znajdują się ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia. Odpowiednia, zatem pora na przyjęcie tego sakramentu
jest już wówczas, gdy wiernym zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości”. KL
73.
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zakonne, był niezwykle wyczulony na problem kierownictwa duchowego. Tematykę tę poruszał w
wielu swoich książkach i konferencjach, jednakże kompendium wiedzy dotyczącej sakramentu
kapłaństwa, zawarł na ponad ośmiuset stronach w książce: „Le sacerdoce, son excellence, ses obligations,
ses droits, ses privilèges’’, wydanej w 1894 roku. W jej pierwszej części skoncentrował się na
przedmiocie doskonałości sakramentu kapłaństwa. Wyjaśnił to zagadnienie ukazując osobę Jezusa
Chrystusa jako kapłana. Następnie omówił sakrament święceń i poprzedzający go okres
przygotowań, by w trzecim rozdziale skupić się na łasce i charakterze kapłaństwa, a także władzy i
misji kapłana. Drugą część książki poświęcił przybliżeniu zadań kapłana, do których zaliczył przede
wszystkim uświęcanie siebie i gorliwość w uświęceniu innych.
Refleksję nad istotą kapłaństwa rozpoczyna od namysłu nad tym, kim jest kapłan i w jakim celu
sprawuje swoją funkcję. Podaje, że kapłaństwo to sakrament, mocą którego człowiek zostaje
przyobleczony w godność bycia kapłanem. Twierdzi, że idea kapłaństwa wynika z istniejącego w
człowieku pragnienia komunii z Bogiem, a kapłan podtrzymuje relację człowieka z Bogiem, nadając
jej wymiar religijny. Każda religia ukonstytuowana jest na funkcji kapłańskiej275. Kapłani gwarantują
rozwój religii, mimo dewaluacji pojęć przynależnych do świata wartości. Wspomina też o wielu
krajach oczekujących na misjonarzy i ich kapłańską posługę. Współczuje tym, którzy żyją i umierają
bez obecności kapłana276.
Berthier wielokrotnie podkreśla, że jedynym Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi jest Jezus
Chrystus. On jest Kapłanem Najwyższym i wiecznym, zdolnym skutecznie złagodzić wyroki Bożej
sprawiedliwości. Chrystus jest także źródłem sakramentu kapłaństwa277. On jest jedynym
doskonałym Kapłanem i dzięki Niemu można mówić o doskonałości kapłaństwa. Odkupieńcza
ofiara Jezusa Chrystusa dokonana raz na zawsze uobecnia się w Ofierze Eucharystycznej Kościoła.
W podobny sposób kapłaństwo Chrystusa uobecnia się poprzez kapłaństwo służebne. Chrystus
zajmując należne Mu miejsce w Królestwie Niebieskim, powierzył Apostołom sprawowanie swego
urzędu. Pozostawił im nakaz zachowywania i rozprzestrzeniania sakramentu kapłaństwa278.
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Godność kapłańska pochodząca z ustanowienia Chrystusowego staje się podstawą nawiązania
kontekstu między ambasadorami Boga, którzy są szafarzami Jego tajemnic a sposobem odczuwania
człowieka. Człowiek, wyczekujący Bożej łaski, głodny jest jego słowa i daru, który przyjmuje przez
pośrednictwo kapłanów. Na ziemi kapłan powtarza czyny Jezusa. Jego służbę wyznacza obecność
Chrystusa, w którego zastępstwie działa jako „alter Christus”279.
Do godności kapłańskiej powołuje Bóg a zadaniem człowieka jest odpowiedzieć na Boże
wezwanie. Berthier naucza, że kapłaństwo musi wyrastać z prawdziwego powołania. Pragnienie
bycia kapłanem bez powołania nazywa zuchwalstwem, niebezpieczeństwem dla duszy i hańbą
Kościoła. Według Ojca Założyciela powołany jest ten, kto pragnie życia w czystości, pomnożenia
chwały Bożej, odznacza się chęcią pracy dla zbawienia dusz, posiada zdolność uzyskania
wykształcenia wymaganego w tym stanie. Oznaką powołania nie jest z pewnością chęć zdobycia
dóbr doczesnych dla siebie lub bliskich280.
Przygotowanie do przyjęcia sakramentu kapłaństwa wymaga długiego czasu. Rozpoczyna się już w
domu rodzinnym i szkole, następnie w seminarium, a potem przychodzi czas osiągania stopni
posług i święceń w Kościele.281. W ten sposób dochodzi się do największych zaszczytów w służbie
Bożej. Biskup jest pierwszym duszpasterzem, nauczycielem i sędzią w swej diecezji. Papież jest
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władzę, służąc jednocześnie Chrystusowi. Ubranie sutanny wyraża śmierć dla świata, zaś komża jest symbolem
czystości. Następnie opisuje świecenia niższe i urzędy odźwiernych, którzy mieli otwierać i zamykać kościoły i
usuwać z nich niegodnych, lektorat, umożliwiający czytanie Pisma Świętego. Wyświecony na egzorcystę otrzyma
moc wypędzania złych duchów z ciał opętanych. Akolita nosi świece w czasie nabożeństw i podaje wino i wodę
przeznaczone do mszy. Do święceń wyższych zalicza subdiakonat, upoważniający do dotykania i oczyszczania
świętych naczyń, śpiewania Epistoły i usługiwania diakonowi. Nakładał on obowiązek dozgonnej czystości i
odmawiania brewiarza. Diakon asystuje kapłanowi przy ołtarzu, śpiewa Ewangelię, głosi Słowo Boże i udziela
komunii św. i chrztu, kiedy zajdzie potrzeba. Kapłan ma władzę błogosławieństwa, poświęcenia, głoszenia kazań,
ofiarowania mszy i spowiadania. Por. J. Berthier. Książka. s. 288-289.
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biskupem biskupów. Nie otrzymał wprawdzie innego sakramentu niż biskupi, ale w zastępstwie
Chrystusa jest głową Kościoła282.
Ojciec Założyciel wspomina też o błogosławieństwie, które jest szczególnym Bożym darem dla
rodzin, z których wywodzą się kapłani, gdyż oni modlitwą i pracą wypraszają swym bliskim
potrzebne łaski. Zaleca nie zrażać się brakiem funduszy na wykształcenie, ale wysyłać synów do
małych i większych seminariów283.
Pisma św. Tomasza ponownie stają się punktem odniesienia dla Berthier, gdy podejmuje temat
doskonałości kapłaństwa i utrzymuje, że Bóg, powołując człowieka do jakiegoś zadania, udziela
mu zdolności i wszelkich potrzebnych łask do jego wykonania. Do sprawowania sakramentu
kapłaństwa potrzebna jest cnota w stopniu wysokim, bowiem ci, którzy mają stać na czele wiernych,
muszą sami odznaczać się świętością. Każdy stopień święceń wyciska na przyjmującym go
niezatarte znamię, a sam sakrament ubogaca w dar łaski obfitej, która czyni zdolnym do
podejmowania wszelkich dzieł284.
Pierwszym skutkiem tego sakramentu jest otrzymanie łaski Ducha Świętego. Sakrament święceń
upodabnia przyjmującego do Chrystusa, a łaska Ducha Świętego, czyni go Bożym narzędziem
działania dla dobra Kościoła. Łaska jednoczy z Chrystusem. Im więcej łaski utrzymującej kapłana
w relacji z Bogiem, tym zjednoczenie bardziej intymne285. Łaska uświęcająca, jak nauczają
teologowie, stale towarzyszy łasce sakramentu. Polega ona na szczególnej pomocy w osiągnięciu
celu sakramentu i w dobrym wypełnieniu świętych obowiązków.
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Drugim skutkiem tego sakramentu jest to, że wyciska on niezatarty charakter duchowy i nie może
być powtarzany lub udzielany tylko na określony czas286. Uczestnictwo w funkcji Chrystusa jest
udzielane raz na zawsze.
W dalszej części swego wykładu nasz autor stwierdza, że władza kapłana wypływa z charakteru
kapłaństwa. Cytuje słowa Chrystusa: „Cała władza została mi dana na niebie i na ziemi. Jak Ojciec
Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20,21). Władza kapłana zatem sięga spraw niebieskich, gdyż
na jego głos otwierają się niebiosa i schodzi Syn Boży. Odnawia swoje Wcielenie i śmierć, i oddaje
się w ręce kapłana. On, który rozkazuje aniołom pozwala się nosić kapłanom. Na ziemi władza
kapłana nie jest mniej cudowna. Wszystko, co tu rozwiązuje jest rozwiązane w niebie. Zamyka
przez udzielenie rozgrzeszenia bramy piekieł. Sentencja, którą wypowiada nad grzesznikiem została
zatwierdzona przez samego Boga. Jezus udzielając władzy kapłanom powiedział: „Kto was słucha,
Mnie słucha” (Łk 10,16). Kapłan naucza w imieniu Chrystusa. Szczęśliwi ci, którzy słuchają głosu
pasterza czy to z ambony, czy też w konfesjonale287.
Kapłan wypełnia swą misję mocą Chrystusa, szczególnie, kiedy składa Bogu Ojcu w jedności z
Duchem Świętym przez Jezusa Chrystusa Ofiarę Eucharystyczną. Eucharystia najlepiej ukazuje
służebny charakter sakramentu święceń, który włącza i uzdalnia do służby w funkcji kapłana,
proroka i króla. Berthier wyjaśnia rolę kapłana wobec społeczeństwa, rodziny i jednostki. W
społeczności, w której przychodzi mu spełniać swą posługę przede wszystkim jest nosicielem
światła prawdy, depozytariuszem wiary chrześcijańskiej a także stróżem moralności opartej na
wartościach, wyznawanych przez Kościół katolicki. Dzięki kapłanowi przestrzeń ludzka przenika
się z Boską, tworząc podstawę rozwoju cnoty religijności w życiu człowieka.288.
W stosunku do rodziny kapłan, udzielając sakramentu małżeństwa i wszelkiego błogosławieństwa,
występuje jako nauczyciel etyki katolickiej i ten, który przez duchowe wsparcie pomaga przywracać
pokój domowego ogniska. To on pociesza rodzinę w dniu wielkiego cierpienia. Wobec jednostki,

286

Por. Sobór Trydencki DS. 1767; KK 21;28-29; KKK 1581-1582.

287

Por. J. Berthier. Le fidèle. s. 409-410; Tenże. Le sacerdoce. s. 121-127.

288
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kapłan udzielając chrztu, czyni ją dzieckiem Bożym. Karmi w dzieciństwie „mlekiem”
elementarnych prawd wiary i podnosi z pierwszych upadków. Umacnia przez komunię świętą
„chlebem mocnych”. Towarzyszy w odnalezieniu drogi do Boga, a kiedy trzeba, rzuca do Jego stóp,
by razem błagać Najwyższego o przebaczenie. W ostatniej godzinie stoi obok łoża cierpienia, zbiera
ostatnie westchnienia i pomaga duszy kierować się w ramiona Stwórcy. Godność, władza i misja
kapłana zostały ustanowione w służbie człowiekowi, który może zwracać się do niego w każdej
potrzebie. Będąc tak wywyższony przez Boga, nie jest wolny od słabości, by mógł współczuć
ludzkiej niedoli. Przez swój udział w codziennych trudach zyskuje zaufanie i szacunek, które
skłaniają, by uciekać się do niego w chwilach pokus, niebezpieczeństw i smutków289.
Głównym obowiązkiem kapłana jest uświęcanie siebie i tych, dla których jest przewodnikiem.
Berthier wyjaśnia motywy, dla których kapłan powinien zabiegać o świętość, wymienia stopnie
świętości i szczegółowo precyzuje, na czym polega doskonałość, zaznaczając przy tym, że
osiągnięcie świętości wymaga determinacji w dążeniu do niej. Wylicza trzy grupy przeszkód na
drodze do doskonałości: grzechy kapłanów, ich letniość w wierze oraz ich ułomności i dodaje, że
wielką szkodę mogą wyrządzić pokusy szatańskie, świat i niebezpieczne okazje. W dalszej części
swej książki podaje sposoby dochodzenia do świętości. Dowodząc że najlepsza jest droga cnót,
akcentuje ich wpływ na skuteczność posługi kapłanów. Wymienia także wiele praktyk pobożnych
i omawia ich znaczenie w służbie kapłańskiej. W życiu kapłana nie może zabraknąć: modlitwy,
medytacji, świadomości Bożej obecności. Każda sprawowana Eucharystia powinna być starannie
przygotowana, celebrowana i zakończona dziękczynieniem290. Ponadto, kapłan tak powinien
zorganizować swoje życie, by nigdy nie brakowało mu czasu na adorację Najświętszego
Sakramentu, lekturę duchową, a także regularną spowiedź, poprzedzoną dokładnym rachunkiem
sumienia, połączoną z kierownictwem duchowym. Obowiązki kapłańskie powinny być przeplatane
skupieniami miesięcznymi i dorocznymi rekolekcjami. Miłość Boga ponad wszystko, oddawanie
Mu chwały i nieustanne dążenie do świętości, to zadania, które autor wpisuje w specyfikę życia
kapłańskiego, przypominając, że nie wystarczy być kapłanem, aby omijać bezpiecznie zagrożenia
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ze strony świata. Kapłaństwo wymaga cnoty, rozwijanej przez intensywną modlitwę, ascetyczne
życie i nieustanne czuwanie nad sobą291.
Ojciec Założyciel przygląda się także drodze do świętości kapłana, żyjącego w stanie zakonnym,
rozumianym jako sposób dążenia do świętości. Berthier nie przeczy, że można osiągnąć
doskonałość nie podejmując życia w zakonie, choć drogą najbardziej sprzyjającą jest ta ostatnia. W
tym miejscu wspomina o dziewicach chrześcijańskich, podkreślając, że dobrowolny wybór życia w
czystości, dokonany przez kobiety jest drogą do doskonałego zjednoczenia z Bogiem. Natomiast,
kapłanowi żyjącemu w stanie zakonnym łatwiej wypełniać rady ewangeliczne, będące
najskuteczniejszym sposobem uzyskania zbawienia. Praktykowanie reguły zakonnej przysparza
możliwości do zbawienia w stopniu wyższym niż życie w stanie świeckim. Stan zakonny wreszcie
stwarza więcej okazji sprzyjających rozwojowi doskonałości wewnętrznej, do której zobowiązuje
kapłaństwo292. Nade wszystko jednak, kapłan musi posiadać ugruntowaną świadomość, że celem
życia każdego człowieka jest Bóg, więc doskonałość to zjednoczenie z Bogiem293.
Kapłan, ogarniający swą wiedzą powyższe kwestie, lepiej zrealizuje swoje obowiązki i skorzysta w
sposób właściwy z praw i przywilejów przysługujących osobom duchownym różnych szczebli.
Jednak, zgodnie z wolą Bożą, wyniki pracy kapłana nie zależą tylko od jego doskonałości. Dlatego
Berthier akcentuje odpowiedzialność ciążącą na pasterzach Kościoła, którzy są zobowiązani
między innymi do modlitwy za Lud Boży, do dawania dobrego przykładu, katechizacji i głoszenia
Słowa Bożego, do udzielania sakramentów, towarzyszenia swym parafianom na drogach ich życia
oraz do tłumienia wszelkich nadużyć w Kościele i poza nim. Ich trosce poleca się również modlitwę
za zmarłych294.
Na drodze do świętości kapłan nie może zaniedbywać swego wykształcenia. Założyciel wskazuje
tu na potrzebę studiowania Pisma Świętego, korzystania z bibliotek i udziału w konferencjach dla
kapłanów, stale mocno podkreślając, że tym, co chroni świętość i wiedzę kapłana jest reguła życia.
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Podaje wiele wskazówek dla księży, dotyczących sposobu organizacji i realizacji kapłańskiego
powołania295.
Kościół naucza, że małżeństwo chrześcijańskie jest symbolem oblubieńczego związku między
Chrystusem i Jego Kościołem Ten wymiar sakramentu małżeństwa rzuca światło na analizę podjętą
przez Berthier. Dzieli on swoje rozważanie na trzy części. W pierwszej wyjaśnia istotę więzi między
małżonkami i rozpatruje ten sakrament od strony przepisów kanonicznych, w drugiej koncentruje
się na wymaganiach dla kandydatów do małżeństwa, natomiast trzecią, jako doświadczony
misjonarz, poświęca radom dla małżonków. Będąc duszpasterzem, troszczącym się o odnowę
społeczeństwa przez odnowę rodziny, przywiązuje wielką wagę do właściwego wyboru drogi
życiowej oraz cech osoby, z którą podejmie się wspólne życie. Z tego powodu, tak wiele miejsca
poświęca analizie dyspozycji potrzebnych do realizacji powołania do życia w rodzinie.
Małżeństwo jest nierozerwalnym i wyłącznym związkiem zawartym między kobietą a mężczyzną
dla dobra małżonków oraz zrodzenia i wychowania potomstwa. Jest wzajemnym darem z siebie
złożonym przez małżonków. Chrystus przyszedł na świat w rodzinie ludzkiej, i w ten sposób
wspólnota życia i miłości małżeńskiej została podniesiona do rangi sakramentu. Sakrament
małżeństwa uświęca związek kobiety i mężczyzny, pomnaża w nich łaskę i daje siły do spełnienia
obowiązków na wzór Świętej Rodziny, w której urodził się i wzrastał Syn Boży296.
W sakramencie małżeństwa ludzie wyrażają swoją wolę, by wieść wspólne życie, zgodne z nauką
Ewangelii. Wzajemnie ślubują sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską przed Bogiem w
obecności kapłana i dwóch świadków. Ślub cywilny natomiast, nadaje kształt instytucjonalny
doczesnym interesom małżonków, nie może być jednak zatwierdzeniem właściwej istoty związku
małżeńskiego. Berthier podnosi tu znaczenie intencji zawarcia małżeństwa i podjęcia obowiązków,
jakie nakłada sakrament297.
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W dalszej części wykładu czytamy, że sprawowanie sakramentów zostało powierzone przez Boga
Apostołom i ich następcom a nie władzy cywilnej. Dlatego Kościół broniąc ważności i świętości
tego związku ustanowił prawa regulujące możliwość zawarcia sakramentalnego związku
małżeńskiego298.
Wielką zasługą naszego autora, jest obszerne potraktowanie kwestii dobrego przygotowania
się do małżeństwa, które powinno przebiegać odpowiednio do zadań czekających małżonków, a
zwłaszcza do procesu wychowania dziecka. Traktując o wymaganym do przyjęcia sakramentu
małżeństwa przysposobieniu, Berthier podkreśla, że sakrament ten jest sakramentem żywych,
dlatego koniecznym warunkiem, jaki muszą spełnić osoby zawierające związek małżeński, jest stan
łaski uświęcającej, uzyskany dzięki dobrej spowiedzi poprzedzającej ślub. Istotna jest kwestia
czystości przedmałżeńskiej, grzechy przeciwko niej mogą okazać się przeszkodą w życiu
małżeńskim. Zauważa, że prawdziwej miłości nie należy mylić z namiętnością, która nigdy nie może
być podstawowym elementem łączącym przyszłych małżonków. Podejmując temat wychowania
młodzieży do małżeństwa, uwrażliwia na kształtowanie zdolności do dojrzałych i
odpowiedzialnych wyborów 299.
Kilkakrotnie podkreśla, że powołanie do stanu małżeńskiego wiąże się z nabyciem
umiejętności pokonywania wielu codziennych trudów. Przestrzega przed zbytnim zabieganiem o
dobra doczesne kosztem dbałości o dobra wieczne. Zaleca, by młodzi ludzie, podejmując wybór
drogi życiowej, korzystali z rad rodziców, którzy nie powinni utrudniać swym dzieciom realizacji
powołania, ale rzetelnie wyjaśnić specyfikę każdej z dróg 300.
Berthier podaje trzy powody sankcjonujące sakramentalny związek małżeński. Pierwszym jest chęć
podjęcia wspólnego życia, dającego małżonkom nadzieję wzajemnego wspierania się w
pokonywaniu trudności i uświęcania się. Drugim jest pragnienie potomstwa i wychowania go w
wierze i miłości Boga. Trzecim wreszcie są skłonności natury ludzkiej, które znajdują ujście w
związku małżeńskim. Natomiast, nieuczciwością Ojciec Założyciel zdecydowanie nazywa podjęcie
decyzji o małżeństwie ze względu na zajmowane stanowisko, opinię publiczną czy utrzymanie bądź
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podniesienie poziomu zamożności301. Przypomina że jedynie cnota, a nie złudne i ulotne
pożądliwości daje szczęście małżonkom. Dlatego należy wybierać współmałżonka wiernego etyce
Ewangelii i nie podejmować zbyt pochopnych decyzji wiążących się z nadzieją na odmianę
charakteru partnera po ślubie. Zaszczepianie w okresie dzieciństwa zasad chrześcijańskiej wiary
stanowi ważny etap przygotowania do przyszłego życia w małżeństwie302.
W refleksji nad różnorodnością wyborów życiowych nasz autor podkreśla, że powołanie człowieka
do miłości realizuje się zarówno w małżeństwie, jak i w dziewictwie, przy czym ten drugi rodzaj
uważa za łatwiejszy i pewniejszy sposób osiągnięcia zbawienia303. Jednak, stan małżeński jest święty,
oparty na konstytucji Bożej i wymaga konkretnych dyspozycji, stąd tak wielką rolę odgrywa
właściwe przygotowanie do niego304. Nawołuje, by zaprosić do życia małżeńskiego Jezusa
Chrystusa, który wprowadzi w związek dwojga miłość i pokój305.
W słowach do małżonków, Berthier podejmuje temat miłości, wzajemnego szacunku, cierpliwości
i zdolności do przebaczania tak ważnych w budowaniu wspólnoty małżeńskiej. Wzajemna pomoc
w znoszeniu przeciwności i praktykowaniu obowiązków religijnych oraz troska o czystość właściwą
temu stanowi umacnia więzi małżeńskie. Pomocą w wypełnieniu tych wskazań jest modlitwa,
sakramenty, a także unikanie okazji zewnętrznych, stanowiących zagrożenie dla trwałości związku.
Do istoty stanu małżeńskiego, jego zdaniem, należy jedność i wspólne pokonywanie trudności, co
przyczynia się do stworzenia ogniska domowego, w którym można zakosztować radości życia
rodzinnego. Duże znaczenie przypisuje relacjom pomiędzy małżonkami, którzy nie powinni
przelewać na dzieci swoich własnych problemów, ale przez wzajemne wsparcie w podejmowaniu
decyzji – budować swój autorytet. Ponadto, autor zaleca, by maż odnosił się do żony z szacunkiem,
dawał przykład obowiązkowości i czystości obyczajów. Żony zaś powinny być poddane mężom
we wszystkim, co jest słuszne, lecz bez ślepej uległości i oponowały przeciw temu, co prowadzi do
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Por. J. Berthier. Książka. s. 300-301.
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Por. J. Berthier. Jakie jest moje powołanie s. 10--12; Tenże. Książka. s. 302-303.
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Por. J. Berthier. Jakie jest moje powołanie s. 15-16; Tenże Des états. s. 12-15.
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Por. J. Berthier. Des états. s. 7-11; Tenże. Jakie jest moje powołanie. s. 10-11.
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Por. J. Berthier. Książka. s. 304.
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złego. Oboje winni postępować wobec siebie z oddaniem, unikając ostrych wymówek i zarzutów
w sytuacjach napięcia emocjonalnego i starać się umacniać jedność306.
Od pierwszych dni małżeństwa Berthier zaleca dbałość o rozwój związku i przyszłej rodziny.
Proponuje usunąć z domu to, co mogłoby mieć negatywny wpływ na dzieci, a wyeksponować
symbole kultu religijnego: krucyfiks, kropielnicę i święte obrazy, szczególnie obraz Świętej Rodziny.
Ważnym elementem praktyki religijnej jest ustalenie czasu a także miejsca na modlitwę, tzw.
sanktuarium rodzinnego, skupiającego wszystkich członków przy krzyżu i figurze Matki Bożej.
Zapewni on domownikom potrzebne łaski i pomoc w trudnych chwilach. Centralnym elementem
religijnego życia w rodzinie, według nauczania Założyciela, jest uczestnictwo w niedzielnej
Eucharystii oraz świętowanie uroczystości kościelnych i indywidualnych. Zachęca do częstej
spowiedzi i komunii świętej307.

2.3. Praktyki pobożne względem Jezusa, Maryi i Józefa
Pragnieniem Ojca Berthier było, aby jego uczniowie i czytelnicy zachwycili się wysokim ideałem
życia Świętej Rodziny. Pisał: „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”308. Święta Rodzina jest doskonałym wzorem do naśladowania zarówno w życiu
zakonnym, jak i świeckim. Pragnął jednak, by pobożność względem Świętej Rodziny 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
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Por. J. Berthier. Des états. s. 22-26; Tenże. Kult. s. 257-258.
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Por. J. Berthier. Kult. s. 259; Tenże. Des états. s. 31-32.
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J. Berthier. Dzieło Świętej Rodziny dla spóźnionych powołań. Tytuł oryginału. L'œuvre de la Sainte

Famille pour vocations apostoliques tardives. Grave 1902. Tłum. W. Drzewiecki. Pobiedziska - Polska wieś 1983.
s. 42.
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Misjonarzy Świętej Rodziny309. Dlatego w swym nauczaniu wymienia sposoby ułatwiające
odwzorowywanie tego ideału w codzienności310. W życiu Świętej Rodziny panowała pobożność,
praca i wzajemna miłość, toteż te cnoty należy szczególnie rozwijać w przyszłych misjonarzach.
Wyraźnie podkreśla przy tym, że: „Święta Rodzina jest idealnym modelem zjednoczenia serc,
wzajemnej ustępliwości, posłuszeństwa, wyrzeczenia samego siebie na rzecz innych”311. Do
skutecznych środków praktykowania cnót oprócz modlitwy i życia sakramentalnego Berthier
zalicza także różnego rodzaju nabożeństwa, skierowane do poszczególnych osób Świętej Rodziny.
Wymienia między innymi: nabożeństwo do Serca Jezusowego, drogę krzyżową, a także
nabożeństwa do Maryi i Józefa.

2.3.1. Nabożeństwo do Jezusa
Kult Serca Jezusowego, droga krzyżowa i adoracja Najświętszego Sakramentu, na których Ojciec
Założyciel głównie koncentruje uwagę, są wyrazem jego chrystocentrycznej duchowości. Wyrasta
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Por. Articles du proces informatif de beatification et canonisation du serviteur de Dieu Jean Babtiste

Berthier. Grave 1950. s. 46-47; Zob. J. Berthier. Testament duchowy. 1903. Jedność, zdgoda, wzajemna miłośc,
to najczęściej wymieniany elementy duchowości Świętej Rodziny, jakie Załozyciel przekazał i zadał swoim
uczniom. Syn Boży stał się człowiekiem w rodzinie Józefa i Maryi. Dz. cyt. s. 206-208; J.M. Lombaerde. Des
Enseignements de Nazareth ou mois pratique de la Sainte Famille. Grave.1926. s. 399-412.
310

Por. Niestrudzony misjonarz. s. 87-88.

311

J. Berthier. Dzieło Świętej Rodziny dla spóźnionych powołań. s. 48. Niniejsze cnoty, ze względu na

metodologiczny porządek pracy zostały omówione w innym miejscu. Założyciel ponownie nawiazuje do
nauczania papieża Leona XIII, który uważał, że do grup najbardziej zaniedbanych należała młodzież, rzemieślnicy
i robotnicy rolni. Dlatego grupy te zostały zauważone przez rozwijający się katolicyzm, ożywiony działalnością
społeczną, który akcentując społeczny wymiar religii podjął działalność opartą na różnorodnych poglądach i
katolickich szkołach społecznych. Społeczny wymiar religii dostrzegano przede wszystkim na przykładzie
rodziny. Mówiąc o ideale wskazywano Świętą Rodzinę z Nazaretu. Kościół swą opieką otoczył młodzież
rzemieślniczą, robotników rolnych i chłopów, gdyż oni byli najbardziej zaniedbani w zakresie ekonomicznym,
oświatowym i moralnym. Młodzi ludzie w poszukiwaniu zawodu często opuszczali wieś, odrywali się od swojej
rodziny i powiększali zagubienie egzystencjalno-moralne. Zob. M. Banaszak. Historia Kościoła katolickiego. Tom
III*. Dz. cyt. s. 346.
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ona z umiłowania Eucharystii i nabożeństwa pasyjnego, dobrze wpisującego się w rozwój
religijności tamtych czasów.
Nabożeństwo do Serca Jezusa Zbawiciel raczył odkryć świętej Marii Małgorzacie zakonnicy
Visitation de paray le Monial. Przyjęte przez Kościół, uświęca dusze pobożne. Jego celem jest
uczczenie ogromu miłości, którą Jezus Syn Boży, Bóg – Człowiek, zaświadczył swoim życiem,
śmiercią i obecnością w Najświętszym Sakramencie. Nasz Pan dla zachęcenia do tego nabożeństwa,
związał z nim wspaniałe obietnice. Bractwa Najświętszego Serca są bogate w odpusty, podobnie
jak arcybractwa Obrony czci Najświętszego Serca i apostolat modlitwy. Berthier zaleca, by
przyjmować komunię w pierwsze piątki miesiąca i odmawiać litanię do Najświętszego Serca Pana
Jezusa przed Jego obrazem312. Te praktyki pozostają w ścisłym związku z aktem papieża Leona
XIII, który w sposób uroczysty głosem wszystkich biskupów i pasterzy dusz na całym świecie
ofiarował rodzaj ludzki Najświętszemu Sercu Jezusa. Założyciel wyjaśnia, że Serce Jezusa istotnie
płonie ogniem miłości zdolnym rozpalić wszystkie serca jej żarem. Stanowiło źródło miłości w
życiu Świętej Rodziny a teraz jest jak słońce, które napełnia Kościół światłem i ciepłem313.
Boskie Serce Jezusa Berthier nazywa modelem, według którego można regulować wszelkie
poruszenia ludzkich serc. Zachęca do jednoczenia się z Nim. Stwierdza, że prośby o łaskę miłości
do Serca Jezusowego nie mogą zostać odrzucone, ponieważ Ono kocha właśnie po to, ażeby
człowiek obdarzył Je swą miłością. Prawdziwą doskonałość można osiągnąć jedynie miłując Boga,
czcić Serce Najświętsze, oddając Mu własne, które wówczas spocznie w Sercu Jezusa314.
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Por. J. Berthier. Notre Seigneur. s. 265-267; Tenże. L’etat religieux. s. 319-320. Założyciel podkreśla,

że Najświętsze Serce Jezusa jest wzorem Świętej Rodziny. To w niej przyszedł Jezus na świat, w niej kochał i był
otoczony miłością. Stąd Misjonarze Świętej Rodziny powinni w Sercu Jezusa odnajdywać źródło miłości Świętej
Rodziny. Zob. Wypowiedź z 21.06.1906. W: P. Dautzenberg. Sentences. s. 64-65.
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Leon XIII ofiarował Sercu Jezusowemu całą ludzkość przed rokiem jubileuszowym 1900. Kultowi

Najświętszego Serca poświęcił encyklikę „Annum Sacrum” z 25.05.1899 roku. Zob: W: Leonis XIII. P.M Acta
XIX 1889. s. 71-80. Do tej encykliki nawiążą później inne encykliki: Piusa XI „Quas primas” z 11.12.1925 roku i
„Miserentissimus Redemptor” z 8.05.1928 roku oraz Piusa XII „Haurietis aquas” z 15.05.1956 roku. Por. J.
Berthier. L'art. s. 442-443.
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Por. J. Berthier. L'art. s. 444-445; M. Machinek. J. Berthier – aspekt moralny życia i twórczości. W:

Posłannictwo Misjonarzy Świętej Rodziny. Dz. cyt. s. 182-184.
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Ojciec Założyciel zachęca do oddania swego serca Sercu Chrystusowemu, czyniąc życia Jezusa
swoim życiem. Zdaje sobie jednak sprawę, że akt oddania się Sercu Jezusa wymaga przygotowania.
Zatem, proponuje skorzystać z praktyk Marii Małgorzaty, do których należą: poprzedzona
nowenną celebracja Uroczystości Najświętszego Serca w piątek po oktawie Bożego Ciała i komunia
w tym dniu, komunia i godzina święta od 23.00 do 24.00 w pierwsze piątki miesiąca, ofiarowana na
czas smutku Jezusa w Ogrójcu. Dodaje też, że Chrystus obiecał wszystkie rodzaje błogosławieństw
tym, którzy w swoich domach posiadają i czczą obraz Najświętszego Serca, bądź noszą go w formie
medalika. Do pozostałych praktyk, rozwijających dobro w duszy zalicza się: przyjmowanie komunii
wynagradzającej zniewagi wyrządzone Bogu315, odmawianie litanii codziennie lub w każdy piątek,
udział w nabożeństwach w miesiącu poświęconym czci Serca Jezusa, uczestnictwo we Mszy św.
każdego dnia, pobożne lektury i medytacja. Obietnica szczęścia udzielona przez Zbawiciela
obejmuje wszystkich, którzy zasługują na umieszczenie ich imion w Boskim Sercu

316

. „Jak Mnie

umiłował Ojciec tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej!” (J 9, 15). Słowa Jezusa,
twierdzi Berthier, są jak rosa dla ludzkiego serca, bo pochodzą z Jego Serca. Jezus, umiłowany przez
swojego Ojca, mówi, że kocha człowieka jak Jego Ojciec i zaprasza do swej miłości317. Wobec
takiego zaproszenia człowiek nie może pozostać nieczuły, ponieważ Serce Jezusa pragnie swą
miłością rozpalić ludzkie serca.
Serce Jezusa w pełni zasługuje na całą ludzką miłość. Człowiek czci z szacunkiem relikwie świętych:
ich ubrania, prochy i kości. Adoruje całun, w który Zbawiciel był zawinięty, fragmenty krzyża, na
którym umarł. Jakim więc szacunkiem i miłością powinien otoczyć Eucharystię, w której Jezus cały
ze swoim ciałem, krwią, duszą i boskością jest żywy w tabernakulum? Nauczycielem szacunku
należnego Bogu jest Maryja. Ona jest środkiem i drogą, Jezus celem podróży. A zatem, przez
nabożeństwo do Najświętszego Serca, człowiek nie zmierza drogą Marii Magdaleny, która adorując
stopy Jezusa, oblała je łzami i wysuszyła włosami, nie zajmuje się też rękami, rozdającymi tyle dóbr,
ani twarzą dostojną i czołem przebitym cierniami, ni ciałem zranionym biczami, ale podąża myślą
za włócznią, która otwiera bok Syna Bożego i przypatruje się Sercu Jezusa. Temu Sercu, które
stanowi centrum życia ludzkiego Syna Bożego. Jest ogniskiem miłości, zapalonym przez Boga dla
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Por. J. Berthier. L'art. s. 445.
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Por. Tamże. s. 446.
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Por. J. Berthier. Le fidèle. s. 391.
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człowieka, by w Nim rozważać Jego boskość i człowieczeństwo, jako nierozdzielną jedność. Nic
na ziemi nie może się równać z Sercem Jezusa. Bóg wyposażył je we wszystkie dary natury i łaski.
Wiedza ludzka nie może odkryć skarbów, które Przedwieczny tam zgromadził. To jest słońce
czystości, niewyczerpane źródło czułości i miłosierdzia, pełnia pokory, żar miłości, sanktuarium
ozdobione wszystkimi ornamentami cnót. Jego miłosierdzie jest ogniem zdolnym rozpalić świat,
któremu nie przeszkodzą lody egoizmu i obojętności.
Serce Boże jest godne największej miłości i poważania. Próbą miłości Serca Bożego było: ubóstwo
Betlejem, życie ukryte w Nazarecie obfitujące w wyrzeczenia, wyczerpanie nauczaniem,
pocieszaniem dzieci, grzeszników, chorych, smutnych, niewdzięcznych, aż po cierpienia i śmierć
na Kalwarii. Na koniec z miłości Serca Jezusa zrodziła się Eucharystia i wytrysnął nieustający
strumień łask, jakiego zakosztował każdy w swym życiu. To miłość Serca Jezusa je wylewa dla
człowieka318. Na rodziny czczące Serce Najświętsze w swym domu spływa pokój i
błogosławieństwo, na kapłanów i zakonników łaski prowadzące do doskonałości w ich stanie, na
grzeszników dar nawrócenia, na dusze letnie żar miłości Boga, na gorące wysoka doskonałość, a
na rozszerzających to nabożeństwo czeka obietnica zachowania na wieczność w Jego Sercu. Serce
Jezusa jest niewyczerpanym źródłem łask, zalewających duszę ludzką, gdy rozważa i miłuje Jego
pokorę.
Berthier zachęca, by w różnorodnych trudnościach ukryć swe serca w Sercu Jezusa. Boska miłość,
która rozpala duszę jest, jak mówi św. Augustyn, korzeniem wszystkich cnót. Tworzą one orszak
dla miłości jakby dla królowej, bo wszystkie dobrodziejstwa życia pochodzą z miłości Bożej. Serce
Jezusa jest najbardziej szlachetne, kochające, hojne z wszystkich serc. Podzieli uczucie, którym
obdarzy Je człowiek, znający smutek miłości odrzuconej. Jezus cierpi z powodu obojętności tak
wielu dusz i oczekuje wzajemności za swą miłość319.
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Por. Tamże. s. 392-393.
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Tamże. s. 393-394. Komentatorzy życia i ducha Jana Berthier podkreślają, że przede wszystkich chciał

on być „dobrym żołnierzem” Jezusa Chrystusa. Swą służbę widział w heroicznym posłuszeństwie i całkowitym
poddaniu swej woli Bogu. Pragnął również ustawicznie „walczyć” o wzrost wiary. Walkę tę toczył na trzech
frontach : pracy misyjnej, pisarskiej i powołaniowej. Siły do tej walki czerpał z nabożeństwa do Matki Bożej,
której opiece się powierzył. Zob. Articles. s. 18-19.
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Innym rodzajem oddawania czci Synowi Bożemu, o którym często mówi Berthier jest nabożeństwo
drogi krzyżowej. Stanowi ono podstawę pasyjnego wymiaru duchowości Ojca Założyciela.
Stwierdza on, że pobożność pasyjną praktykowali wszyscy święci. Medytacja męki Jezusa rozszerza
w duszy miłość do Boga. Każda z czternastu stacji drogi krzyżowej, od sądu Piłata aż po Kalwarię,
zamyka w sobie tajemnicę męki Jezusa. To praktyka niezwykle bogata w odpusty, zwłaszcza dla
dusz czyśćcowych. By je zyskać, wystarczy być w stanie łaski uświęcającej. Wielkim dobrem jest
odprawianie drogi krzyżowej codziennie albo raz w tygodniu, na przykład w piątek, Owocem tego
nabożeństwa jest szybki postęp w doskonałości. Niezwykle istotne w duchowości pasyjnej jest
posiadanie w domu i w swoim pokoju krzyża, noszenie zawsze krzyżyka na piersiach, trzymanie go
w rękach przed zaśnięciem i częste wpatrywanie się w krzyż z uczuciem miłości w ciągu dnia320.
Chrystocentryczny wymiar duchowości naszego autora charakteryzowała wyraźnie pobożność
eucharystyczna, realizowana przez adorację Najświętszego Sakramentu. Założyciel nauczał, że Bóg
jest żywy w Eucharystii. Jest cały w tabernakulum w swoim ciele i krwi, duszą i boskością, ukryty
pod osłoną sakramentu, ażeby nie porażać ludzkich ułomności blaskiem swojej chwały.
Współczesny człowiek nie powinien się trapić, wyjaśnia Berthier, że nie był jednym z tych, którzy
mieli szczęście kontemplować Zbawiciela podczas Jego życia na ziemi. Wystarczy wiara, by posiąść
szczęście odwiedzania Go i przebywania u Jego stóp w kościele czy kaplicy.
Zachęcając do adoracji Najświętszego Sakramentu Założyciel odwołuje się do myśli Ojców
Kościoła i zauważa, że wielu pielgrzymów udaje się w daleką podróż do Ziemi Świętej, gdzie Jezus
się narodził, cierpiał i umarł. Jednak należy pamiętać, iż każdy kościół, w którym znajduje się
Najświętszy Sakrament jest miejscem nie tylko cierpienia i śmierci Jezusa, ale przede wszystkim
miejscem Jego żywej obecności. Święci, jak podaje Tradycja Kościoła, nigdzie nie czuli się bardziej
szczęśliwi niż przed Najświętszym Sakramentem. Tego szczęścia bez wątpienia mogą zakosztować
wszyscy wierni, ale nikt nie jest tak blisko tabernakulum jak osoby zakonne, które często, żyją pod
tym samym dachem, co Boski Mistrz. W kościołach Bóg oczekuje wszystkich ludzi, ale w
klasztorach jest tylko dla osób zakonnych, które powinny adorować Najświętszy Sakrament dzień
i noc, aby godnie uczcić Boskiego Oblubieńca321. Ich serca powinny nieustannie trwać u Jego boku.
Zakonnicy w czasie adoracji powinni dziękować Bogu za miłosierdzie, łaski, miłość, którą On
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Por. J. Berthier. L’etat religieux. s. 320-321.
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obdarza sercem tak gorejącym i tak zasługującym na ludzką miłość. Powinni podejmować modlitwę
błagalną o przebaczenie grzechów, o łaski przezwyciężania pokus, o pocieszenie w szczególnych
próbach lub o siłę ich cierpliwego znoszenia, polecać Bogu dusze, które są im drogie322.

2.3.2. Nabożeństwo do Matki Bożej
Duchowość Ojca Jana Berthier silnie naznaczona była głęboka czcią dla Maryi. Wśród najczęściej
przez niego wymienianych i zalecanych form pobożności względem Niepokalanej Matki Zbawiciela
znajdują się: różaniec do siedmiu boleści Matki Bożej oraz poświęcenie siebie Jezusowi przez ręce
Maryi według wzoru błogosławionego Ludwika Grignon de Montfort. Wiedzę z zakresu mariologii
autor buduje na analizie świętości życia Matki Syna Bożego323.
Maryja została przez Boga obdarzona godnością najwyższą, związaną z zadaniem Matki Syna
Bożego. Założyciel ukazuje Maryję w Jej relacji do Boga i do stworzeń, by móc ujrzeć Ją samą w
Jej życiu, łaskach, jakie otrzymała od Boga i cnotach, które praktykowała. Na tej podstawie
prezentuje swój pogląd na temat nabożeństwa maryjnego, będącego skutecznym środkiem do
nabywania miłości Boga. Podkreśla prawdę o Maryi jako Matce Jezusa Syna Bożego, przypominając
błędy schizmatyków i przedstawiając naukę Kościoła. Zaznacza, że godność Maryi przewyższa
godności posiadane przez innych świętych. Będąc zjednoczona z Synem Bożym jest także
zjednoczona w sposób najbardziej intymny z Bogiem Ojcem. Ona jest Jego Córką szczególnie
upodobaną i dlatego najczcigodniejszą. By w pełni zrozumieć wielkość Maryi, trzeba poznać Boga,
Króla nad królami i wszystkie Jego przymioty. Rozum człowieka nie jest do tego zdolny, dlatego
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Tamże. s. 322.
Szczególnym szacunkiem od najmłodszych swych lat darzył Matkę Bożą z La Salette. O niej

opowiadała mu babcia i mama. Zob. E Jost. Ksiądz Jan Berthier. s. 11. Przez wiele lat służył na świętym miejscu
objawienia. Zakładając nowe Zgromadzenie, nawiązał do polecenia Matki Bożej z La Salette. Tenże. J. Berthier.
Dzieło Świętej Rodziny dla spóźnionych powołań. s. 13. Wydając ponad trzydzieści swoich książek Założyciel
miał jeden i ten sam cel, aby przez uczczenie Matki Najświętszej przyczynić się do zbawienia wszystkich ludzi.
Zob. Articles. s. 24; Misjonarze Świętej Rodziny. 100 lat w służbie Bogu i ludziom. Red. M. Bocian. OtwockPoznań 1995. s. 17-19.
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godność Maryi jest tajemnicą Boga, który Ją wybrał. Boskie macierzyństwo Maryi dało Jej prawa
względem Boga, gdyż Jezus Chrystus chciał w czasie ziemskiego życia być Jej podległym324.
Stając się Matką Stworzyciela, Maryja stała się jednocześnie Matką wszystkich stworzeń. Ojcowie
Kościoła nazywają Maryję Królową i Władczynią. Boskie macierzyństwo wyniosło Ją ponad
aniołów i archaniołów. To wyniesienie pochodzi nie tylko z Jej godności niezrównanej, ale także z
Jej doskonałości i Jej zasług325. Maryja jest także Królową wszystkich świętych w niebie. Matką
każdego człowieka w porządku łaski, w przeciwieństwie do Ewy - matki rodzaju ludzkiego w
porządku naturalnym. Życie przez Maryję jest życiem łaski płynącym z męki, śmierci i
zmartwychwstania Jezusa. Jezus na Kalwarii powierzył Jej sercu wszystkich wiernych. Od tego
momentu Ona stała się Matką ludzi i całego Kościoła. Jej misja przejawia się w czasie Wcielenia i
Odkupienia ludzkości przez Jezusa Jej Syna. Ona uczestniczy w cierpieniach Syna, gotowa umrzeć
wraz z Nim, jeśli taka byłaby wola Ojca. Łączy swe zasługi z zasługami Jezusa dla odkupienia
świata. Z tego względu staje się Współodkupicielką ludzi i Pośredniczką miedzy Bogiem a nimi326.
W dziele związanym z Odkupieniem Bóg ustanowił Maryję szafarką łask, które z tej tajemnicy
spływają na dusze. Wśród nich Berthier szczególnie akcentuje łaskę miłosierdzia i pocieszenia327.
Świętość życia Maryi nasz autor tłumaczy charakterem godności, jaką otrzymała Matka Syna
Bożego. Wymienia Niepokalane Poczęcie jako fundament świętości Maryi328. Wyjaśnia, na czym
polegał ten przywilej i naukę wypływającą z tej tajemnicy. Prosi Maryję Niepokalanie Poczętą, by
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Por. J. Berthier. La Vierge Marie, son culte, la dévotion envers elle. Paris 1888. s. 21.
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Por. Tamże. s. 22-26.
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Tamże. s. 27-30. Nasz autor nawiązuje do maryjnego rysu duchowości swego okresu wypełnionego

objawieniami w La Salette i w Lourdes oraz ogłoszeniem dogmatu o Niepokalanym Poczęciu (8.12.1854). W ten
sposób zostają ożywione formy pobożności, wśród których na czoło oprócz duchowości chrystocentrycznej,
wysuwa maryjna i misyjna. Zob. Historia duchowości. Tom VI. Duchowość chrześcijańska czasów
współczesnych. Praca zbiorowa. Red. L. Borielllo. Tłum. M. Pierzchała. Kraków 1998. s. 181-183.
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Tamże. s. 33-35. Nasz autor stwierdza, że wiele otrzymaliśmy od Maryi i wszystko powinniśmy jej

oddać jako dzieci Świętej Rodziny. Zob. J. Berthier. Wypowiedź z 30.04.1907. W: P. Dautzenberg. Sentences. s.
89.
328

Por. J. Berthier. La Vierge Marie. s. 45-53.
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pociągnęła wszystkich ludzi za sobą do zdobywania cnót329. Mówi o wzrastaniu Maryi w łasce.
Zauważa, że nawet po narodzeniu Jezusa, Maryja nie przestaje być z Nim zjednoczona w sposób
ścisły w sercu, od karmienia mlekiem, aż po obecność na Kalwarii, czerpiąc z Boskiego źródła
łask330.
Rozpatrując cnoty Maryi Założyciel zatrzymuje się na cnotach teologalnych: wierze, nadziei i
miłości a potem moralnych, w szczególności: skromności, czystości doskonałej, miłosierdziu
względem bliźniego a także wymienia cnoty kardynalne, ochraniające miłość. Metaforą młodości
jest dla niego kwiat rozkwitający w słońcu poranka, więc młody człowiek powinien kształtować
swoje życie będąc opromienionym cnotami Maryi, która była „żyjącym sanktuarium cnót”,
praktykowanych w stopniu heroicznym. Oprócz cnót posiadała także dary Ducha Świętego, które
są podobnie jak cnoty zdolnościami świętych, ale w odróżnieniu od cnót moralnych rozwijają się
w duszy dzięki łasce Boga. Cnoty moralne uzdalniają do podległości rozumowi oświeconemu przez
wiarę, podczas gdy dary Ducha Świętego otwierają na natchnienia łaski. Maryja była tak posłuszna
Bożemu Duchowi, że Kościół nazywa Ją Dziewicą wierną331.
Łaski, zasługi, cnoty, wierność Bogu służą zdobyciu chwały wiecznej, która będzie wobec nich
proporcjonalna. Bóg przygotował dla Maryi pełnej łask, zasług i cnót nagrodę oglądania i
posiadania Boga w niebie już w momencie Wniebowzięcia. Po Wniebowstąpieniu Jezusa Jego
Matka była wsparciem i pocieszeniem Kościoła do dnia, w którym wraz z duszą i ciałem została
wzięta do nieba. Wniebowzięcie Matki Bożej Założyciel rozpatruje w dwóch aspektach,
dotyczących chwały i szczęścia Maryi332.
Po wypełnieniu swej macierzyńskiej misji wobec Kościoła Maryja wstępuje do chwały niebieskiej,
by zasiąść po prawicy Syna i być Królową świętych, aniołów i całego świata jako szafarka skarbów
niebieskich. Św. Bernard wyjaśnia, że Bóg chciał, by niektóre łaski spływały na ludzi przez Jej ręce.
Każdy chrześcijanin powinien swe życie powierzać Maryi, a szczególnie żyjący w stanie zakonnym.
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Por. J. Berthier. Le fidèle. s. 403-405.
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Por. J. Berthier. La Vierge Marie. s. 53-54.

331

Por. Tamże. s. 56-60.
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Por. J. Berthier. Le fidèle. s. 394-397.
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Wśród członków rodzin zakonnych Maryja pragnie znaleźć sługi najbardziej wierne, oddane i
wdzięczne.
Ludzkie życie zyskuje maryjny wymiar na różne sposoby: przez poranną modlitwę przed Jej
obrazem, przez trzykrotne odmówienie „Anioł Pański” w ciągu dnia, przez wzywanie Jej pomocy
w każdej pokusie słowami: „O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie
uciekamy”. Innym sposobem jest noszenie medalika Maryi, czy też uczczenie dnia poświęconego
Maryi, jakim jest sobota. Berthier przypomina o podejmowaniu nowenny przed uroczystościami
maryjnymi, szczególnie przed przyjęciem sakramentów i o pielgrzymkach do Jej sanktuariów.
Oddzielne miejsce w tych rozważaniach zajmuje różaniec odmawiany przez członków różnych
bractw i przez kapłanów, a także oddawanie czci Maryi Królowej Karmelu przez noszenie
szkaplerza333.
Szczególnym rodzajem nabożeństwa do Matki Boskiej Bolesnej, zalecanym przez
Założyciela jest różaniec do siedmiu boleści Maryi334. Skoro Matka Syna Bożego jest Królową
męczenników, nakazuje rozważać Jej boleści na Kalwarii. Maryja jest świadkiem męki swego Syna,
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Por. J. Berthier. L'état religieux. s. 327-328; Tenże. Matka według Serca Bożego. s. 161-164.
Praktyka nabożeństwa do Matki Boskiej Bolesnej rozwijała się spontanicznie pod wpływem

nadprzyrodzonego zmysłu wiary. Do rozwoju biblijnych podstaw tego nabożeństwa przyczynili się między
innymi: Ambroży, Augustyn, Anzelm, Bernard z Clairvaux, Henryk Suzo. W XIII wieku powstało pierwsze
sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Marienthal. W roku 1490 we Flandrii powstaje pierwsze Bractwo Matki
Boskiej od Siedmiu Boleści. Propagatorem tego nabożeństwa i Bractwa był holenderski kapłan Jan de
Coudenberghe, proboszcz w Reimerswaal i Burges. Wraz z Bractwem Matki Boskiej od Siedmiu Boleści zaczęły
powstawać liczne formularze mszalne i oficja ku czci Matki Boskiej od Siedmiu Boleści. Powstały też liczne
utwory muzyczne, pieśni, modlitwy, rozważania i traktaty teologiczne. Papieże dość często obdarzali różnymi
przywilejami i odpustami modlitwy właściwe temu nabożeństwu, a szczególnie Różaniec do Siedmiu Boleści
Matki Bożej. Od XV wieku obchodzono już święto Matki Bożej Bolesnej w III niedzielę po Wielkanocy. W XVIII
wieku papież Benedykt XIII wprowadził święto Matki Bożej Bolesnej w całym Kościele. Do jego
rozprzestrzenienia przyczynili się serwici. Pius X przeniósł je na 15 września, a Paweł VI reformując kalendarz
rzymski skasował święto w piątek przed niedziela palmową, a święto z 15 września zredukował do wspomnienia
obowiązkowego. Różaniec do siedmiu boleści Matki Bożej składa się z siedmiu części odpowiadających siedmiu
boleściom, jakie Maryja przeżywała w czasie męki Jezusa. Zob. J. Wojtkowski. Bolesna Matka Boża – kult. W:
EK. Tom II. Praca zbiorowa. Red. F. Gryglewicz i inni. Kol. 755; Tekst tajemnic różańcowych zob. Misjonarze
Świętej Rodziny. Modlitewnik zakonny. Poznań 1998. s. 101.
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co stanowi odmienność wobec wydarzeń zawartych w Starym Testamencie, gdy Bóg nakazując
Abrahamowi złożyć ofiarę z Izaaka, nie dał Sarze, matce dziecka, nakazu bycia świadkiem męki
syna. Bóg zadowolił się dobrą wolą ojca i oszczędził widoku śmierci syna oczom matki. Podobnie
Agar zostawiła swego syna na piasku i oddaliła się, nie mogąc towarzyszyć jego cierpieniu. Maryja
natomiast jest blisko Jezusa w czasie Jego męki i śmierci. Jezus cierpi na Jej oczach, a Ona nie może
sprawić Mu ulgi, nie może złagodzić Jego smutku. Jezus umiera, a wszystko co się dokonało jest
mieczem, który przenika serce Maryi. Wierni uczniowie zdejmują ciało Jezusa z krzyża. Maryja
trzyma je w swoich ramionach. Kontempluje czoło, twarz, oczy swojego Syna, usta zamknięte,
stopy, ręce, bok przebity. Ciało Jezusa po ostatnim pożegnaniau Maryi, jedyny skarb, jaki Jej
pozostał, zostanie zabrane i złożone w grobie. Ona jest prawdziwą Królową męczenników, noszącą
ogrom cierpienia w swym sercu. Naturalne ludzkie pragnienie, by u stóp krzyża Chrystusowego
opłakiwać grzechy i czcić śmierć Jezusa, wypływa z pragnienia pocieszenia Maryi i chęci udziału w
Jej smutkach. W tym miejscu należy podkreślić wyjątkową cześć Jana Berthier do Matki Bożej z La
Salette. Nabożeństwo to towarzyszyło Założycielowi przez całe życie. Rozwijało się od chwili, gdy
usłyszał o Objawieniu od swojej babci. Umacniało się przez pielgrzymki, naszego autora na Świętą
Górę i realizowało przez wierną służbę - kapłana Płaczącej Pani. Całkowite oddanie do Matki Bożej
Saletyńskiej Założyciel wyraził także, obierając Ją za Patronkę założonego przez siebie
Zgromadzenia335.
Maryja jako współuczestniczka w zbawczej misji Chrystusa znosi swe cierpienia bez słowa skargi,
złorzeczenia i bez cienia niepokoju. Ona jest i zostanie pierwszą w Bożym planie zbawienia. Pod
krzyżem Maryja płacze, a Jej łzy symbolizują postawę uległości wobec woli Boga. Matka Boża jest
nauczycielką cierpienia, uczy heroizmu w czasie wyjątkowych przeciwności. Berthier, rysując obraz
cierpień Matki, zauważa, że Maryja, znając wolę Boga, była jej posłuszna bez zastrzeżeń i pokochała
ją tak, jak święci. Maryja, kontemplując rany Zbawiciela, myślała mniej o cierpieniach niż o owocach
zbawienia. Ona widziała w spływającej z krzyża krwi Chrystusa świat obmyty z grzechów i
złagodzony gniew Ojca. Jezus w chwili śmierci, obdarzył Maryję duchowym macierzyństwem
wobec wszystkich ludzi, a Ona przyjęła ze spokojem śmierć syna, gotowa umrzeć z Nim, żeby
otworzyć niebo każdemu swemu dziecku. W tym tkwi tajemnica Jej szczęścia. Dziecko nie wie, ile
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Por. J. Berthier. Konstytucje MSF. Reims 1895. Nr 13; Konstytucje MSF 1985. W: Konstytucje i

Dyrektorium generalne. Dyrektorium prowincjalne Polskiej Prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny. Wydanie III.
Poznań 2002. Nr 6.
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to kosztuje jego Matkę, lecz mimo to nie powinno odnawiać Jej ciepień, ale szczerze pod krzyżem
opłakiwać grzechy i walczyć z ułomnościami, pychą, wszelkimi słabościami336.
Wśród nabożeństw do Matki Bożej, zalecanych przez autora, należy wymienić także poświęcenie
siebie Jezusowi przez ręce Maryi według bł. Grignon de Montfort. Berthier korzystając z nauki
błogosławionego Ludwika, zaleca uciekać się do wstawiennictwa Najświętszej Matki, którą Bóg dał
jako Pośredniczkę. To nabożeństwo budzi nadzieję uzyskania przebaczenia grzechów, zdobycia i
rozwijania mądrości337. 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 niedostatkach. Berthier zachęca uczniów, by podejmowali ideał życia w ubóstwie,
czystości i posłuszeństwie, ofiarowując się Bogu przez pośrednictwo Maryi338. Następnie przytacza
słowa oddania się Maryi za niewolnika, który szuka Jej czci i chce być Jej posłusznym we wszystkim.
Pragnie, by Matka Najukochańsza przedstawiła go swojemu Synowi. Wreszcie prosi, by Święta
Dziewica udzieliła mu wszystkiego, by mógł być doskonałym uczniem, naśladowcą i niewolnikiem
Mądrości Wcielonej Jezusa – Jej Syna, i aby przez Jej wstawiennictwo, i za Jej przykładem wszedł
do pełni Jego chwały w niebie339.
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Por. J. Berthier. Le fidèle. s. 397-399.
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Zob. Ludwik Grignon de Montfort. Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny.

Poznań 1947. s. 256-259; J. Berthier. La Vierge Marie. s. 131-132.
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Zob. J. Berthier. Wypowiedź w Święto Ofiarowania Pańskiego 1907 roku. W: P.J. Diesburg et A.

Kuczera. Adnotationes Grave 1905-1908. s. 5. Szerzej na temat tajemnicy Maryi w życiu Ojca Założyciela zob:
J.M. Lombaerde. Un Apôtre de nos jours ou La vie et l`Esprit du TR.R. Pere J. Berthier. Grave 1910. s. 257-273.
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Por. J. Berthier. La Vierge Marie. s. 135. Ojciec Berthier sam dokonał aktu oddania się Jezusowi przez

ręce Maryi. Nosił się z tym zamiarem długo. Już w 1865 roku napisał do księdza Douare, że chce umrzeć w sobie
samym, by móc całkowicie oddać się Bogu. W tym samym roku napisał do tego duszpasterza, że trudno jest
zrealizować ten zamiar. Dopiero w czasie rekolekcji z 1867 roku Założyciel zapisał, że oczekuje od Maryi
wszystkich koniecznych łask do całkowitego nawrócenia. Wyraził pragnienie, by nikt nie kochał Jezusa i Maryi
bardziej niż on. W czasie tych rekolekcji przypieczętował kontrakt z Maryją. Wybrał Ją na swoją małżonkę,
prosząc by panowała nad jego życiem i aby nie kochał już nic miłością naturalną. Prosił także o wyzwolenie ze
wszystkich niepożądanych skłonności jego natury. Ze swej strony zobowiązał się do noszenia medalika
Niepokalanej i bliższego poznawania i kochania Maryi w czynnościach prywatnych jak i podczas publicznej
posługi. Zob. Wyciąg z notatek rekolekcyjnych Jana Berthier odbytych w dniach 25.01-02.02.1867 roku. AB. Cyt.
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Berthier wyprowadza podstawę godności Maryi i Jej roli Pośredniczki z faktu, że jest Ona
córką Ojca, Matką Syna Bożego i Oblubienicą Ducha Świętego. Przebywa w blasku świętości. Ona
jest Współodkupicielką świata, która pod krzyżem staje się Matką ludzi, adoptując ich w osobie
świętego Jana340.

2.3.3. Nabożeństwo do Świętego Józefa
Ojciec Założyciel widzi w świętym Józefie człowieka niezwykłej godności. Wynikała ona z dwóch
źródeł: z jego pochodzenia z królewskiego rodu Dawida (Łk 2,4) i z wybrania na Obrońcę
Zbawiciela i męża Dziewicy Maryi. Józef był ojcem Jezusa na mocy prawa, jakie dało mu
małżeństwo z Maryją i dzięki władzy udzielonej mu przez Boga. Chociaż, jak zaznacza Berthier, w
Świętej Rodzinie Józef zajmował ostatnie miejsce pod względem doskonałości, to jednak pełnił w
niej rolę samego Boga Ojca i sprawował władzę w Jego imieniu341.
Wybrany do takiego zadania, Józef został obdarzony wszystkimi wymaganymi zdolnościami. Nie
tylko posiadał wszystkie cnoty, ale także rozwijał je w sobie, będąc wzorem godnym naśladowania.
Spośród jego cnót ksiądz Berthier wymienia szczególnie sprawiedliwość i czystość. Stwierdza, że
Józef żył w dziewictwie i w pewnym stopniu dzięki temu zasługiwał na to, by zostać małżonkiem
Przeczystej Dziewicy. Był także mężem sprawiedliwym, ponieważ wypełniał wszystkie obowiązki
względem Boga, do których zobowiązywała go religia. Jego sprawiedliwość uwidaczniała się w
działaniu. W stosunkach z bliźnimi praktykował uczynki miłosierdzia nie tylko na podstawie prawa
sprawiedliwości, lecz również z miłości. Był również sprawiedliwy względem samego siebie. Swoje
ciało uważał za świątynię Bożą a największą troskę przykładał do zbawienia swojej duszy342.
Święty Józef, który na ziemi wiernie strzegł Zbawiciela, będąc posłusznym woli Bożej i praktykując
cnoty, zasłużył na to, żeby Go wychwalać i oddawać Mu cześć, szacunek i miłość. Zatem, według

Za. E. Jost. Ksiądz Jan Berthier. Positio. Część I. Tłum. z francuskiego. M. Burzawa. Pelplin –Poznań 2000. s.
54-55; L Brolles. A tout mon peuple. Thionville 1988. s. 96-97.
340

Por. J. Berthier. L'état religieux. s. 324.
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Por. J. Berthier. Kult. s. 47-48; 215—217; RC 4-5.
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autora, nabożeństwo do tego świętego powinno łączyć oddawanie czci Józefowi z wzywaniem jego
pomocy w trudnych sytuacjach i naśladowaniem cnót343. Cześć względem świętego Józefa powinna
być odpowiednia do jego nadprzyrodzonego wyróżnienia i wiernej realizacji zadania, jakim
obdarzył go Bóg.
Ojciec Berthier podkreśla, że człowiek powinien czcić świętego Józefa przede wszystkim dlatego,
że czcił go sam Bóg. Ojciec powierzył mu swego Jedynego Syna, który był mu posłuszny a Duch
Święty powierzył mu Maryję. Wyraźnie trynitarny wymiar życia Świętej Rodziny pozwala zrozumieć
relacje panujące wśród jej członków, oparte na wzajemnym szacunku, czci i posłuszeństwie woli
Bożej. Papież Pius IX, aby podkreślić godność św. Józefa jako ojca i opiekuna Najświętszej z
Rodzin, ustanowił go patronem Kościoła powszechnego, dekretem z 8.12.1870 roku. Założyciel
proponuje, aby nie zwlekać z oddawaniem hołdu świętemu przez nabożeństwo przy figurze w
kościele, przez uroczyste obchody jego święta przypadającego 19 marca i w trzecią niedzielę po
Wielkanocy. Najlepszym sposobem obchodzenia tych świąt jest przygotowanie się do nich przez
dziewięciodniowe nabożeństwo, zakończone spowiedzią i komunią w dniu święta. Temu wielkiemu
orędownikowi ludzi u Boga poświęcony jest marzec, dlatego nasz autor zachęca do uczestnictwa
w nabożeństwach, które w wielu parafiach zostały w tym miesiącu wprowadzone. Gdyby istniały
jakiekolwiek przeszkody ku temu, nasz autor podpowiada, by codziennie oddawać się lekturze na
temat świętości Józefa i zakończyć ją odpowiednią modlitwą, tak, aby żaden dzień nie upłynął bez
okazania czci temu Patriarsze. Wówczas jego opieki nie zabraknie ani w życiu, ani w godzinie
śmierci. Po blisko dwudziestu latach Leon XIII w swej encyklice Quamquam pluries przypieczętował
ogłoszenie przez Piusa IX św. Józefa patronem całego Kościoła, powtarzając, że jako ziemski
ojciec Chrystusa jest jednocześnie ojcem każdego człowieka i każdemu pragnie udzielić darów
swego ojcostwa, broniąc Kościoła Jezusa Chrystusa przed wszelkim złem344.
Nabożeństwo do świętego Józefa, powinno obejmować także ufne zawierzenie się jego pomocy.
Berthier zauważa, że po miejscu, jakie Matka Boża zajmuje w niebie, potęga wstawiennictwa św.
Józefa przed Boskim Majestatem nie ma sobie równych. Wielu świętych wskazuje na niego, jako
opiekuna w szczególnych potrzebach. Święty Józef ma moc obrony i wspierania z ojcowskim
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uczuciem tych, którzy zwrócą się do niego w swoich sprawach. Święta Teresa od Jezusa, wyznaje,
że Józef nigdy nie pozostawił jej bez pomocy, ilekroć go o nią prosiła. On był patronem wszystkich
klasztorów założonych przez tę świętą i dzięki jego wstawiennictwu w Kościele nigdy nie zabrakło
powołań kapłańskich a nawet niewielkie liczebnie zakony rozszerzały swą działalność345.
Doskonałość życia św. Józefa godna naśladowania, czyni z niego nauczyciela świętości. Założyciel,
pragnąc zwrócić uwagę na wybrane aspekty życia świętego, odwołuje się do ikonografii. Zauważa,
że Józef jest często przedstawiany na obrazach z lilią w ręku, symbolem czystości, gdyż tylko
kochający czystość serca mógł zostać wybrany na małżonka Niepokalanej Dziewicy.
„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8). Naturalnym
środowiskiem pracy św. Józefa był warsztat stolarski, więc przedstawiano go z narzędziem w ręku.
Berthier kładzie nacisk na zawód wykonywany przez męża Maryi, Matki Syna Bożego, ponieważ w
ten sposób uwypukla znaczenie ascetycznego życia i żmudnej pracy, która zachowuje i rozwija
czystość serca. Natomiast, piętnuje bezczynność, jako źródło wszystkich wad.
Czytelna wizja duchowości Oblubieńca Maryi zawarta jest w obrazach, ujmujących Józefa z
Jezusem na ręku. Jan Berthier dostrzega w Józefowych objęciach najbardziej godny tron dla Syna
Bożego i dodaje, że Józef znalazł w jedności z Jezusem ozdobę swojej czystości i odwagę do pracy,
by wykarmić Boskie Dziecię. Potwierdzają to obrazy przedstawiające Józefa trzymającego w ręku
Jezusa, lilię oraz narzędzie ciesielskie. Tylko w łączności z Jezusem na wzór św. Józefa człowiek
może zachować czystość i czerpać siłę do pokonywania wszystkich trudności. Szczęśliwi ci, którzy
oddają cześć temu świętemu – dowodzi nasz autor - wzywają jego pomocy i podążają śladem jego
cnót, gdyż ich nagrodą będzie czyste życie, święta śmierć i błogosławieństwo w niebie346.
Niezwykła miłość Józefa do Kościoła, mistycznego Ciała Chrystusa napełnia J. Berthier
przeświadczeniem o potrzebie rozprzestrzeniania nabożeństwa do tego świętego na całym świecie.
Ojcowie rodzin znajdą w świętym Józefie wzór ojcowskiej czujności i troskliwości; małżonkowie -
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Por. J. Berthier. Le fidèle. s. 387-388; Tenże. L’etat religieux. s. 330. Leon XIII dołącza do tekstu
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doskonały przykład miłości, szacunku i małżeńskiej wierności; dziewice mają w nim nie tylko
przykład, lecz również ochronę dziewiczej nienaruszalności. Ludzie wszystkich stanów i zawodów
mogą się uczyć od świętego Józefa zachowywać swoją godność nawet w nieszczęściach, mogą pod
jego opieką kształtować swe pragnienia dotyczące dóbr wiecznych. Szczególne prawo uciekać się
do świętego Józefa posiadają rzemieślnicy, pielęgnujący etos pracy, któremu on był wierny. Ojciec
Założyciel zachęca zwłaszcza do wypraszania u niego trzech łask: odpuszczenia grzechów, miłości
do Jezusa Chrystusa oraz łaski szczęśliwej śmierci347. Jako obrońcę czystości wzywają św. Józefa
wspólnoty zakonne dla uproszenia powołań. Jest on także opiekunem w kwestiach związanych z
doczesnością. Ponadto, święty Józef jest skutecznym orędownikiem w sprawach życia duchowego.
A nade wszystko przyczynia się do otrzymania łaski świętej śmierci. Berthier, dla którego sprawa
szczęśliwej śmierci była niezwykle ważna, był przekonany, że ufne zawierzenie się świętemu na
czas śmierci, nie może zostać nie przyjęte. On daje wszystkim przykład sprawiedliwości i każdej
cnoty, zarówno w szczęściu, jak i w przeciwnościach348.
Czytając ten rozdział nie sposób nie zauważyć, że Jan Berthier, świetny teoretyk i praktyk w
dziedzinie modlitwy, potrafi swoim nauczaniem do niej zachęcić zarówno osoby zakonne jak i
świeckie. Przede wszystkim kładzie nacisk na powszechność powołania do modlitwy i jej wielką
rolę w życiu chrześcijańskim. Docenia jej wartość w życiu rodzinnym i widzi jej znaczenie w
szerszym wymiarze społecznym. Stwierdza, że każdy współpracując z Bożą łaską może dojść do
zjednoczenia z Bogiem, które jest największym szczęściem człowieka. Ukazuje modlitwę, jako
konieczną do zbawienia i jednocześnie łatwą, zaszczytną i bogatą w zasługi. Zwracając się osobno
dla kapłanów, wspólnot zakonnych, rodzin i wszystkich ludzi, za każdym razem proponując inne
sposoby rozmowy z Bogiem.
Traktując o sakramentach, stara się je przedstawić jako drugi, obok modlitwy, doskonały środek
prowadzący człowieka do zbawienia. Dzieli sakramenty na dwie grupy: odnoszące się do
przywrócenia życia łaski w człowieku (chrzest i pokuta) i rozwoju, poprzez postęp na drodze
doskonałości (pozostałe). W swym nauczaniu podaje znaczenie danego sakramentu w życiu oraz
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jego formę i materię. Niewątpliwie największą zasługą Ojca Założyciela wynikającą z bogatego
doświadczenia w pracy duszpasterskiej, jest ujęcie nauki Kościoła w sposób jasny i zrozumiały dla
każdego i co istotne, nie oddzielające codzienności człowieka od jego dążenia do świętości. Jest
zdania, że najłatwiej osiągnąć doskonałość w stanie zakonnym, niemniej podnosi wartość
powołania do innych stanów życia, podkreślając, jak ważnym elementem na każdej drodze jest
systematyczne życie sakramentalne.
Osoby, które starają się rozwijać w sobie życie wiarą, powinny systematycznie korzystać z
sakramentów, a szczególnie z sakramentu Eucharystii, do udziału w której zachęca częściej niż
tylko w niedzielę. Zauważa, że ludzkie pragnienie szczęścia realizuje się w ciągłym doskonaleniu
jednoczenia się z Chrystusem. Sakramenty i modlitwa pomnażają w sercach miłość do Jezusa349.
Natomiast, w zakresie życia rodzinnego istotną funkcję pełni świadectwo wiary chrześcijańskiej
składane dzieciom przez rodziców (por. Ps 127,1)350, które jest dla młodego pokolenia pierwszym
etapem rozeznawania swego powołania do świętości.
Podstawowy wymiar duchowości Ojca Jana Berthier opiera się na założeniu, że najpewniejszą
przewodniczką na drodze do doskonałości jest Święta Rodzina. 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 człowieka. Berthier, świadom trudności, w
jakie obfitują codzienne zmagania, zachęca do oddania się całkowicie Sercu Jezusowemu przez
pośrednictwo Maryi, gdyż ten akt jemu samemu przyniósł łaskę osiągnięcia doskonalej miłości
Boga.
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Rozdział III.
PRAKTYKA I ROZWÓJ MIŁOŚCI

Wolność duszy, pragnącej zjednoczenia z Bogiem, uwidacznia się poprzez wejście na drogę, którą
mistrzowie życia duchowego nazywają oświecającą. Wymaga ona uprzedniego oczyszczenia się z
grzechów i odsunięcia od siebie złych skłonności. Droga ta polega na nabywaniu cnót, dzięki łasce,
odkrywającej wewnętrzne piękno duszy ludzkiej, aż do chwili wejścia w rzeczywistość pełnej
jedności z Bogiem. Nabywanie cnót jest ćwiczeniem zasadniczym dla tych, którzy chcą postępować
w miłości, podobnie jak zerwanie z grzechem jest condicio sine qua non, gdyż bez niego nie można
miłować Boga na drodze oczyszczającej351.
Sens nauczania Jana Berthier zamyka się w prostej eksplikacji, że kochać Stwórcę należy każdego
dnia na wszystkich etapach życia duchowego, bo miłość Boga jest ukoronowaniem cnót, a także
skutecznym sposobem ich pomnażania w duszy. Doskonałe współistnienie cnót przygotowuje
wszystkie władze duszy tak, aby ona mogła się poddać miłości Boga352.
W swym wykładzie Ojciec Założyciel powołuje się na nauczanie Leona XIII, który widział
ogromną wartość w praktykowaniu cnót na wzór Świętej Rodziny, popierał powstające
stowarzyszenia pod jej wezwaniem, szerzące miłość do Jezusa, Maryi i św. Józefa, jako drogę do
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świętości. Uważał, że cnota chrześcijańska leczy rany zadane przez zło przygniatające ludzkość i
oddala zagrażające jej niebezpieczeństwa353.
W takim kontekście Berthier wyjaśnia pojęcie cnoty. Utrzymuje, że autorytet doktorów Kościoła,
historia stworzenia i rozum podpowiadają, że człowiek nie byłby tym, kim jest bez praktyki cnót.
Cnoty są dobrami habitualnymi, pomagają człowiekowi czynić dobro w sposób stały, a przez to
łatwiejszy, bo niejako w naturalnym odruchu. Człowiek nie jest wyposażony w cnoty w chwili
narodzin, gdyż one nie należą do ludzkiej natury. Może natomiast je w sobie rozwijać, służąc innym
przez dobre czyny. Wówczas odsłania się w duszy obraz Boga a prawda rozumu, sprawiedliwość
woli i dobroć serca pozwalają mieć udział w Bożym widzeniu, co jest wyrazem życia wiarą. Przez
wszystkie wieki i pokolenia cnota jest tym, co łączy niebo z ziemią i otwiera człowieka na piękno
domu Boga. Dziedzictwo dóbr wiecznych jest dziedzictwem najszlachetniejszym. Kruchość dóbr
doczesnych, które nie zapewniają trwałego szczęścia, rodzi w duszy pustkę i dojmujące uczucie
utraty czegoś istotnego. Prawdziwym źródłem błogosławieństwa Bożego jest dbałość o rozwój
cnót, dzięki którym człowiek odkryje w sobie podobieństwo do Boga już tu, na ziemi, i będzie
cieszył się nim w chwale wiecznej, do której jest powołany354.
Zdaniem naszego autora cnota zdobi duszę jak niezwykły ornament, jest jej wewnętrznym
światłem. Uwalnia od śmierci wiecznej, uszlachetnia serce, jest drogą do prawdziwej chwały355.
Cnota chrześcijańska jest symbolem miłości do Jezusa. Każdy akt cnoty jest aktem miłości,
zasługującym na uznanie w oczach Boga, który przygotowuje człowieka do nowego czynu i stanowi
umocnienie w danej cnocie356. Cnoty moralne rozporządzają różnymi zdolnościami duszy. Jak
wartość sztuki jako wytworu ludzkiego intelektu ocenia się według określonych norm, tak regułą
cnót moralnych jest rozum, który pozwala rozróżnić uczciwość od nieuczciwości, by móc czynić
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dobro. Człowiek jest zobligowany do rozumnego życia, które w efekcie przynosi mu zaszczyt.
Czyniąc dobro, doskonali się wewnętrznie, gdyż cnota jest największym skarbem duszy,
przewyższającym wszelkie bogactwa doczesne357.
Człowiek, który praktykuje często akty cnót, napełnia się coraz bardziej miłością Boga, zasługuje
na łaskę i wzmacnia działanie samych cnót. Ma ono moc wyzwalania ze złych przyzwyczajeń,
którym łaska pozwala istnieć, aż do coraz łatwiejszego ich pokonywania. Jeśli się jednak nie czyni
dzieł dobrych, nie nabywa się tej zdolności, a wady jeszcze nie poskromione w nieprzewidywalny
sposób mogą hamować rozwój cnót. Berthier wymienia także cnoty kardynalne, które stanowią
lekarstwa na cztery rany natury ludzkiej: roztropność na ignorancję ducha, sprawiedliwość na
złośliwość woli, męstwo na słabości, utrudniające pokonywanie przeszkód w czynieniu dobra oraz
wstrzemięźliwość jako remedium na hołdowanie przyjemnościom zmysłowym358.

1. Cnoty względem Boga
Cnoty teologalne mają za przedmiot samego Boga albo należny Mu kult. Wiara pozwala wyznawać
Boga, Prawdę Jedyną. Nadzieja rodzi ufność pokładaną w Bogu, dotrzymującemu swych obietnic.
Miłość prowadzi do zjednoczenia z Bogiem, który jest samą doskonałością. Człowiek nie może
osiągnąć tych cnót własnym wysiłkiem, w porządku przyrodzonym. To Bóg musi rozlać je w duszy,
zaszczepić tak, aby mogły rozkwitnąć w ludzkim życiu. Berthier zalicza do nich także cnotę
religijności, sprawiającą, że człowiek jest zdolny czcić Boga w sposób godny. Autor „Kultu”
wpatruje się w Świętą Rodzinę, w której znajduje wzór wiary nadziei i miłości, stanowiących
podstawę i koronę życia nadprzyrodzonego oraz religijności wyrażonej w duchu modlitwy359.
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1.1. Cnoty teologalne
Z cnoty wiary wyrasta świętość Rodziny z Nazaretu. Wiara jest podstawą miłości. Rozum ludzki
nie jest zdolny samodzielnie rozpoznać Bożego wezwania do uczestnictwa w szczęściu nieba, gdyby
Bóg sam wyraźnie tego nie oznajmił. W konsekwencji, nie zrodziłaby się nigdy w duszy ludzkiej
miłość do Boga. Miłość suponuje pewien przepływ dobra pomiędzy tymi, którzy się kochają. 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 (por. Hbr 11,1). Gwarantem tej
pewności jest Jego słowo360. Zmysły i rozum mogą zawieść, wiara - nigdy. Ona jest źródłem
poznania Boga i Jego nieskończonej miłości. Wiara pomaga człowiekowi stanąć wobec tajemnicy
życia Bożego, Trójcy Świętej, misterium Wcielenia i Odkupienia, Eucharystii.
Dusza została stworzona, aby się karmić prawdą. Jeśli odrzuci ten pokarm niebieski straci swoją
substancję i siłę. Sąd rozumu potrzebuje potwierdzenia w świetle wiary. Afirmacja życia wiarą
wprowadza człowieka w rzeczywistość Bożą, odsuwa tęsknotę za próżnym uznaniem przez
przemijające autorytety świata i poszukiwaniem udogodnień w codzienności361.
Wiara jest tym bardziej doskonała, im mniej opiera się na pociechach duchowych i wiedzy
naturalnej. Jej niezachwianym fundamentem jest słowo Boga, dzięki któremu człowiek uczy się
doświadczać Jego bliskości aż do pełnego z Nim zjednoczenia. Zjednoczenie w niebie będzie
doskonałe przez światło rozlane w naszej inteligencji, które ukazuje Boga takiego, jakim jest.
Natomiast, w świecie doczesnym to zjednoczenie jest zapoczątkowane przez łaskę, której zasadą
jest światło wiary, i które w sposób nieskończony przekracza to, do czego człowiek byłby zdolny
przy najwyższych wysiłkach ludzkiego rozumu i wyobraźni362. Stąd Ojciec Założyciel wysnuwa
wniosek, że tylko ludzie wielkiej wiary mogą poznawać przymioty Boga, bo dzięki wierze intelekt
ludzki może nabrać pewności w rozpoznawaniu prawd opartych na Jego słowie.
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Święta Rodzina żyła wiarą głęboką. Berthier zaznacza, że Jezus nie musiał wierzyć, gdyż widział
Boga, jako Bóg-Człowiek. Natomiast Maryja i Józef przez wiarę poznawali Boga, który powołał
ich do szczególnego zadania. Ich doświadczenie wiary bezpośrednio związane było z misją Jezusa.
I choć oboje byli spadkobiercami wiary swoich przodków, i ona była podstawą ich świętości, to
przylgnęli do Jezusa, który stał się centrum ich życia, i pozwolili się prowadzić promieniom Jego
światłości. Dlatego mogli kroczyć ścieżką sprawiedliwości, od cnoty do cnoty, a w ich duszach nie
było żadnego nieuporządkowanego przywiązania. Zdaniem naszego autora, człowiek powinien
podążać tą samą drogą, wielbiąc swym życiem Świętą Rodzinę363.
Pierwsze spotkanie z wiarą powinno mieć miejsce już w domu rodzinnym. Zadaniem rodziców jest
rozbudzanie w dzieciach zamiłowania do lektury Ewangelii. To z ich opowieści młode pokolenie
powinno poznawać historię Kościoła. Zdaniem Ojca Berthier ta metoda służy zaszczepianiu życia
nadprzyrodzonego na łonie rodziny, uwrażliwia na piękno Eucharystii i zapoczątkowuje rozwój
wiary. Staje się też skuteczną obroną przed wszelkimi herezjami czy duchem sekciarskim, mającym
dezintegrujący wpływ na osobowość człowieka.364. Każda rodzina chrześcijańska powinna
odnajdować swą duchową siłę w wierze, nie poddawać się ideom i zjawiskom negatywnie
odbijającym się na jej kondycji. Wychowanie według zasad Ewangelii jest podstawą życia
chrześcijańskiego365.
Naturalną konsekwencją życia wiarą jest przestrzeganie praw Bożych. Jezus czynił wolę Ojca a wraz
z Nim Maryja i św. Józef. Tak więc powinny czynić rodziny chrześcijańskie. „Kto idzie za mną, nie
będzie chodził w ciemnościach” (J 8,12). Istnieje forma życia, którą Bóg zarezerwował dla
człowieka. Jest nią życie nadprzyrodzone, którego podstawą i punktem wyjścia jest wiara. Ona
koryguje błędy wynikające z ograniczoności ludzkiego poznania rozumowego. Wiara uczy, że
należy przyjąć Słowo Boże, odwracać się od zła i ujrzeć krzyż jako drogę prowadzącą do
prawdziwej przemiany duchowej. Wspiera ludzkie czyny, nadając im charakter nadprzyrodzony.
Bez nich wiara pozostaje martwa (por. Jk 2,17).
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Z wiary rodzą się cnoty niezbędne w zdążaniu do zbawienia. Założyciel przywołuje w tym miejscu
przykład wspólnoty pierwszych chrześcijan, żyjących duchem Świętej Rodziny w modlitwie,
miłości i służbie Bożej, i stwierdza, że miała ona jedno serce i jedną duszę, tak jak rodzina w
Nazarecie. Gdy Jezus, Maryja i św. Józef staną się wzorem dla rodzin chrześcijańskich, wówczas
myśli płynące z wiary napełnią umysły, ożywią pragnienia i pokierują uczynkami, które ofiarowane
Bogu, zostaną uświęcone. Natomiast rodziny zakonne, według Berthier powinny być
depozytariuszami wiary, coraz częściej niewygodnej dla świata. Wiara pomoże widzieć w
przełożonych Boga, cenić pokorę, pokutę i ubóstwo, wzrastać w czystości i modlitwie, czyniąc
dobro366.
Wiara odkrywa przed człowiekiem dobra niebieskie. Nadzieja mówi mu, że te dobra będą należeć
do niego, jeśli zechce, ponieważ Bóg je obiecał, a On jest samym Dobrem. Stwórca może uczynić
dobra doskonałe i realizuje swoje obietnice. Nadzieja działa w duszy zniechęconej, ożywiając ją
ponownie tak, jak natura odradza się pod wpływem promieni słonecznych. Nadzieja daje odwagę
nabywania wszystkich cnót i pobudza do ich zachowywania367. Pierwszym i najważniejszym
przykazaniem jest miłość Boga. Nadzieja jest początkiem miłości, ponieważ dzięki niej, człowiek
zwraca się ku dobru, które mu zostało obiecane. Tak też dusza zwraca się ku Bogu, jako swemu
dobru ostatecznemu. We wzrastaniu w świętości wiara jest fundamentem, konstatuje nasz autor,
nadzieja kolumną, która podtrzymuje wierzchołek, zaś miłość to szczyt świątyni wewnętrznej
budowanej na chwałę Boga. Im solidniejsze będą kolumny, tym stabilniejszy będzie budynek. Im
bardziej umocniona będzie nadzieja, tym bardziej w duszy będzie wzrastać miłość.
Szczęście ma źródło w Bogu. To On dodaje wiary tym, którym jej brakuje. Dobra Nowina budzi
nadzieję w sercach smutnych. Wystarczy rozejrzeć się dookoła, by dostrzec niezmierzoną ilość
przykładów Bożej miłości, gdyż Bóg nie powoli zginąć owieczce, którą niesie na swoich ramionach,
więc zaufanie Bogu, który stworzył świat dla człowieka i nieustannie pragnie jego dobra jest
potrzebą duszy368.
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Ojciec Berthier postrzega Świętą Rodzinę jako ikonę ufności złożonej w Bogu. Maryja i św. Józef,
ciesząc się obecnością Jezusa, oglądali Boga w Jego ludzkiej naturze a powodowało nimi pragnienie
kontemplacji Jego Bóstwa. Założyciel przypuszcza, że kierowali to pragnienie wprost do Jezusa, a
On ukazał im niebo, tak jak otwiera je wszystkim ludziom. Obietnice złożone przez Boga
pierwszym rodzicom, a następnie patriarchom i prorokom, stały się dla Maryi i Józefa źródłem
nadziei pośród najtrudniejszych prób życiowych. Żadne cierpienia nie były w stanie zakłócić
spokoju ich serc, gdyż nadzieja na otrzymanie dóbr wiecznych, pomagała im znosić największe
trudy. Fundamentem tej nadziei są Boże obietnice wyrażone na kartach Pisma Świętego, bo
otrzymać obietnicę z ust Boga, oznacza posiadać już to, czego ona jest gwarantem. Bóg jest przy
człowieku w każdym jego doświadczeniu, tak jak towarzyszył Maryi i Józefowi. Doświadcza go
według jego ludzkich możliwości i nieustannie wspiera. Cierpienia Świętej Rodziny, jak wszystko,
co doczesne, przeminęły, choć były długie i bolesne, a pozostała wieczna chwała i szczęście nieba.
Podobnej nagrody może spodziewać się człowiek, jeśli całą swą ufność złoży w Bogu369.
W następnej kolejności Berthier przechodzi do rozważań na temat pojęcia miłości. Pochyla się nad
kondycją człowieka przełomu XIX i XX wieku, dostrzegając wielorakie zagrożenia dla rozwoju
duchowości chrześcijańskiej. W przeczuciu nadchodzących przewrotów intelektualnych i
technologicznych stwierdza, że na coraz dotkliwsze poczucie zagubienia i samotności człowieka
właśnie miłość jest lekarstwem, które ocala dusze, odnawia oblicze rodziny i umacnia jej miejsce w
społeczeństwie. Ta miłość, którą Bóg obdarza człowieka. 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. Taka dyspozycja cechuje tych, którzy zanurzyli się w miłości Boga i
mogą składać głowę na Jego piersi. Ich miłość jest wzmacniana nadzieją (por. 1 Kor 13,7).
Właściwością miłości nie jest radość z posiadania przedmiotu, do którego jest się przywiązanym,
ale radość z oglądania Boga twarzą w twarz. Zatem, miłość nie tylko nie wyklucza nadziei, ale
obraca spojrzenie duszy ku radości wiecznej370.
Nasz autor zwykł powtarzać, że celem wszelkiego prawa i doskonałością każdej istoty rozumnej
jest miłość Boga. Święta Rodzina jest jej wzorem a jednocześnie symbolem szczęścia rodzin
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chrześcijańskich i wspólnot zakonnych. Jezus żył jedynie dla swego Ojca i ku Niemu wznosił
pragnienia serca. Maryja Niepokalanie Poczęta wzrastała w miłości Bożej. Jej serce żyło miłością,
płynącą z bliskiej obecności Jezusa. Kochała Ojca i Syna. Jej życie było „nieprzerwanym łańcuchem
aktów miłości Boga”, tak jak życie świętego Józefa371.
Bóg z miłości ofiaruje człowiekowi łaskę uczestnictwa w Jego naturze. Kościół przez swych
pasterzy przekazuje, że miłowanie Boga jest największym dobrem i doskonałym sposobem
wypełniania obowiązku chrześcijańskiego. Wyzuty z tego dobra świat zostaje zagrożony
niebezpieczeństwem poszukiwania transcendencji poza Bogiem. Musi więc, upomnieć się o
przywrócenie porządku w sferze aksjologii, w której wartością nadrzędną jest miłość do Boga i
bliźniego. Ona prowadzi do zjednoczenia serc z Bogiem przez naśladowanie Świętej Rodziny w
heroicznym praktykowaniu cnót372.

1.2. Cnota religijności
Tę cnotę Jan Berthier opatruje kwalifikatorem najwznioślejszej ze wszystkich cnót
moralnych, gdyż ma za przedmiot kult Boga, którego prawa są święte i niezbywalne. One stanowią
filar procesu wychowywania młodego pokolenia w klimacie szacunku dla autorytetów.
Niezastąpioną nauczycielką cnoty religijności jest Święta Rodzina. Szczególnym zadaniem Maryi i
Józefa było zjednoczenie z Sercem Jezusa i wspólne oddawanie czci Bogu Ojcu. Chwała Boża była
codziennie na ich ustach i w uczynkach. Założyciel wzywa, by każdy dom chrześcijański, stawał się
jednocześnie „domowym Kościołem” (por. Ef 5,19), w którym Bóg będzie szanowany i uwielbiany
przez modlitwę, pieśni religijne, uczynki miłosierdzia. Ważne zadanie mają do spełnienia rodziny
zakonne, które w zlaicyzowanym świecie są oazą religijności373.
Założyciel powołując się na pisma świętego Tomasza, wyjaśnia pojęcie szacunku jako okazywanie
czci komuś ze względu na jego wyższość wobec innych. Szacunek dla Boga motywuje się Jego

371

Por. J. Berthier. Kult. s. 132-135.

372

Por. Tamże. s. 136-140.

373

Tamże. s. 142-144; Tenże. Notre Seigneur. s. 163-164.

120

doskonałymi przymiotami374. Adoracja Boga jest aktem uznania Go za Pana całego stworzenia i
wyrazem wdzięczności człowieka za wszelkie otrzymane dobrodziejstwa375.

1.3. Bojaźń Boża
Interpretacja nauczania Jana Berthier dopełnić się może tylko w perspektywie Bożego wezwania
człowieka do szczęścia. Zaczątkiem szczęścia na ziemi jest już prośba do Ducha Świętego o dar
bojaźni Bożej, która sytuuje Boga na właściwym miejscu w ludzkim życiu. Bojaźń Boża pozostaje
niezmiennie „busolą” dla człowieka, pogrążonego w mroku lęków, których źródłem jest dzisiaj
m.in. niepohamowany konsumpcjonizm. W czasach prób zastąpienia Boga przeróżnymi ideami i
projektami, człowiek przestaje pamiętać o wypełnianiu swego powołania, do którego został
wezwany w chwili stworzenia świata. Jednak wszelkie nowe formy życia duchowego, które wydają
się tak atrakcyjne, posiadają tylko pozór nowości, a w rzeczywistości skrywają nieustającą, głęboką
potrzebę powrotu do autentycznej religijności i zachowywania bojaźni Bożej. Już w swoich czasach
Jezus mówił do Ojca: „Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał” (J 17,25). Te słowa dowodzą,
jak trudno człowiekowi żyć w prawdzie wobec Boga, więc angażuje się w odległe od niej nurty
życia. A bojaźń Boża jest drogą ku dojrzałemu chrześcijaństwu, na której przemianie ulega życie
grzeszników a sprawiedliwi pogłębiają miłość Boga.
Nasz autor zastanawia się, dlaczego tak wielu ludzi skazuje na niebyt prawdę o śmierci, sądzie
ostatecznym i piekle, dlaczego największe prawdy wiary nie są wystarczająco medytowane.
Człowiek zdaje się rozumieć spełnienie swego powołania w wymiarze doczesnym. W konsekwencji
obawia się tylko bólu cielesnego, strat materialnych i braku sukcesów zawodowych. Zrywa przyjaźń
z Bogiem, osuwa się w grzech i trwa w nim, nie widząc, że traci Boga, największe z wszystkich
dóbr. Berthier nawołuje do nawrócenia żyjących w niewoli grzechu ciężkiego. Zatwardziałość serca
i brak skruchy ostatecznie skazują na potępienie wieczne376. Życie w bojaźni Bożej nadaje ludzkiej
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egzystencji wymiar eschatyczny, zapewnia miłosierdzie w ostatniej godzinie. Ojciec Założyciel
podkreśla, że bojaźń jest źródłem szczęścia na ziemi i chwały wiecznej w niebie377.

2. Cnoty względem bliźniego
Święta Rodzina jako wzór wszelkich cnót dla Berthier stanowi również punkt odniesienia przy
analizie cnót względem bliźniego. Obowiązek miłości bliźniego, według Ojca Założyciela na
pierwszym miejscu należy wypełniać wobec członków najbliższej rodziny, krewnych, a w dalszej
kolejności wobec każdego człowieka, ze względu na wspólne wszystkim ludziom powołanie do
szczęścia wiecznego378.
Uzasadnienie potrzeby miłości bliźniego 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, więc zatroszczyć się o rozwój miłości
bliźniego. Jej brak czyni życie piekłem, powiada Berthier i zaleca, by z posłuszeństwa nakazowi
Jezusa praktykować miłość bliźniego379.
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. Miłość, którą
Jezus przyniósł wypływała z Jego ducha i serca. Była inspiracją dla Jego słów i ostoją w cierpieniu.
Zatem człowiek powinien miłować myślą, sercem, słowami i działaniem. Nauczycielem miłości
bliźniego jest sam Chrystus Pan, którego myśli są myślami pokoju a czyny prowadzą do zbawienia
świata. Przełożeni, którzy chcą prowadzić swych uczniów, powinni najpierw wejrzeć we własną
duszę, by móc zapobiec złu bliźniego. Założyciel uważa, że nieokazywanie miłosierdzia innym, jest
odbieraniem samemu sobie prawa do miłosierdzia380. Miłość jest ozdobą każdego serca. Jest
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łaskawa, nie zazdrości, nie wpada w gniew, nie szuka złego w niczym. Płacze z tymi, którzy płaczą
i weseli się z radosnymi w pomyślnym czasie. Jest bezinteresowna jak kochająca matka zdolna do
wielu wyrzeczeń, bo znajduje szczęście w miłości do dziecka381.
Miłość bliźniego w dziedzinie słowa polega na życzliwym zwracaniu się do innych, a także, co
uwypukla Berthier, na łagodzeniu napiętych sytuacji. Jezus nawet do Judasza powiedział:
„Przyjacielu, po coś przyszedł?” (Mt 26,50). Złe języki domagają się wędzideł. Należy unikać słów
raniących drugiego człowieka a zwłaszcza błędów względem członków wspólnoty, przełożonych,
spowiedników. Natomiast, obmowa jest nie tylko świadectwem istniejących niedoskonałości w
danej wspólnocie ludzkiej, lecz przede wszystkim rzuca cień na samego obmawiającego, ujawniając
niedostatki jego charakteru i brak cnoty miłości bliźniego. Zagadnienie miłości w działaniu nasz
autor rozważa w kontekście czynów Jezusa i wnioskuje, że należy zawsze szukać okazji do
zbudowania bliźniego swoją postawą. Uniwersalną formułę miłości święty Jan ujmuje następująco:
„Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą” (1 J 3,18). Serce Chrystusa jest przepełnione
miłością do każdego, a szczególnie chorego czy opuszczonego. Podobnie dusza osoby zakonnej,
dążąc do doskonałości winna z gorliwością wypełniać swoje zadania z miłości do Boga i
bliźniego382.
Miłość bliźniego nigdy nie traci swej wartości czy pozostaje ukryta w sercu, czy przejawia się w
wielkich dokonaniach. Wszystkie dzieła miłości bliźniego Berthier nazywa jałmużną383. Ponieważ
człowiek może cierpieć na duszy i na ciele, zatem dzieła miłości bliźniego uwarunkowane są
dwojako.
Wśród uczynków miłosierdzia względem ciała Założyciel zwraca szczególną uwagę na potrzebę
odwiedzania więźniów i chorych, a także podkreśla rolę pomocy w przygotowaniu się do śmierci
oraz towarzyszenie osobie umierającej. Przypomina nakaz, by nakarmić głodnych i napoić
spragnionych oraz udzielać wsparcia i ochrony osobom opuszczonym, które nigdy nie powinny
zaznać odrzucenia i odsunięcia, szczególnie od bram klasztoru. Nawiązując do nauczania Kościoła
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o szacunku wobec ciała ludzkiego, podnosi znaczenie grzebania zwłok, postrzegając je w kategorii
uczynków miłosiernych 384.
Uczynki miłosierne względem duszy znajdują osobne miejsce w pismach Ojca Berthier. Najpierw
zwraca się on do osób zakonnych, zalecając, by służyły radą nie tyko swym siostrom i braciom, ale
i wszystkim spoza klasztoru, szczególnie: chorym, zagubionym oraz dzieciom. Przypomina o
obowiązku gorliwego upominania każdego źle czyniącego. Zachęca do nauczania podstaw wiary i
cnót, które będzie uzupełnieniem pedagogicznej pracy rodziców w zakresie przygotowania dzieci
do sakramentów. Do zadań zakonnika zalicza też pocieszanie i towarzyszenie duszy smutnej, aż
nabierze odwagi do praktykowania cnoty miłości. Rozmyślając nad trudną sztuką przebaczania,
stwierdza, że nie trzeba niczego tłumaczyć duszom, które wzięły za Oblubieńca Jezusa cierpiącego
i Jego słowa: „Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią”. Współczucie i dźwiganie słabości
bliźniego wraz z nim jest zgodne z nauką Apostoła, aby jedni drugich brzemiona nosili, bo sytuacja
słabych woła o litość, nie o przyganę. Jednak ponad tymi czynami stoi modlitwa, w której zakonnik
wstawia się u Boga za wszystkimi, wypraszając łaskę Bożego miłosierdzia. Okazje do
praktykowania miłości bliźniego nadarzają się każdego dnia a osoba zakonna powinna umieć je
wykorzystać, by nabywać skarby łask. Nie istnieje nic bardziej szlachetnego, niż umieranie sobie
dla chwały Bożej. Berthier utrzymuje, że świat przełomu XIX i XX wieku skazał miłość bliźniego
na banicję, więc szuka ona azylu w klasztorach i pragnie zadomowić się w sercach, które uśmierciły
w sobie egoizm385.
Zasada miłości bliźniego posiada powszechnie znaną wykładnię: nie czyń innym tego, czego nie
chcesz, aby tobie czyniono oraz czyń innym wszystko to, co chcesz, aby inni tobie czynili. Miłość
nie jest cnotą naturalną, do której zdolni są poganie, dowodzi nasz autor, ale nadprzyrodzoną, która
ma źródło w łasce. Poganin może dostrzec w człowieku bliźniego równego sobie, chrześcijanin
widzi w człowieku odbicie Boga. On kocha doskonałości nie tylko w Nim samym, ale także
znajdujące się w ludzkiej duszy. To Bóg, miłowany w bliźnim oraz bliźni, który nosi w sobie obraz
Boga. Brak miłości bliźniego wyklucza miłość Boga (por. 1 J 4,20)386. Każdy byt zdolny wzrastać w
miłości Boga, powinien być kochany ze względu na niego samego. Dlatego też miłość bliźniego
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obejmuje aniołów, świętych w niebie, wszystkich ludzi na ziemi, sprawiedliwych i
niesprawiedliwych, wierzących i niewierzących. Konsekwencją miłości bliźniego jest realizacja
przykazania miłości nieprzyjaciół, która jest szczególnym rodzajem miłości wobec tych, którzy nie
są zjednoczeni więzami krwi, a należą do jednej rodziny ludzkiej387.
Formą cnoty miłości bliźniego może być przyjaźń, którą okazują sobie ludzie, pragnący dla
siebie wzajemnie dobra i je sobie udzielający. Berthier zaleca dobierać przyjaciół wśród ludzi, w
kontakcie, z którymi można czerpać mądrość. Wówczas przyjaźń będzie strażniczką pobożności i
przyczyną łaski. Niezwykle pożyteczna dla rozwoju życia duchowego jest zwłaszcza przyjaźń
duchowa. Zdaniem autora, w kontaktach międzyludzkich trudno pragnąć czegoś bardziej
korzystnego od niej a jednocześnie pozwalającego na harmonijny rozwój zalet osobowości388.
Prawdziwe przyjaźnie rodzą się między ludźmi lojalnymi i zdolnymi do oddania. Ważne, więc,
podpowiada Ojciec Założyciel, by życie z przyjaciółmi było nie tyle wesołe, ile nasycone
autentyzmem. Fundamentem przyjaźni jest miłość Boża. Ona pomaga budować więzi oparte na
szczerości, zaufaniu w oparciu o prawo Boże389.
Ponieważ nie ma doskonalenia duchowego bez pracy nad sobą, nie można osiągnąć cnoty miłości
bliźniego, nie podejmując walki z uchybieniami przeciwko niej. Wśród nich Berthier wymienia
nienawiść, którą piętnuje Ewangelia i samo pragnienie zemsty. To są uczucia niegodne
chrześcijanina, mimo że świat nie waha się nazwać tchórzami osób, które umieją pohamować nawet
uzasadnione ataki nienawiści wobec innych i zwrócić się do nich ze słowem przebaczenia.
Odwołując się do obyczajowości czasów sobie współczesnych, Jan Berthier podaje jako przykład
wykroczenia przeciw miłości bliźniego: pojedynek, choćby tylko tzw. „do pierwszej krwi”. Widzi
w tym obyczaju świadome narażanie się, z powodu osobistej zniewagi, na ryzyko utraty życia, co
jest przeciwne prawu Bożemu. Nawołuje, aby chrześcijanin rezygnował z podporządkowania się
konwenansom uwłaczającym ludzkiej godności i swoje wysiłki ukierunkowywał na dążenie do
zgody z drugim człowiekiem i to we wszystkich obszarach współbytowania. Zgoda posiada wartość
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niewymierną. Kiedy się nad nią pracuje, nawet najmniejsze rzeczy stają się wielkie w perspektywie
zbawienia390.
Jednym z rodzajów grzechu przeciwko miłości bliźniego, według naszego autora, jest zgorszenie,
które dokonane słowem lub czynem naraża bliźniego na straty moralne. Dlatego podkreśla
obowiązek, zwłaszcza w okresie narastających tendencji laicyzacji, zwalczania tego zła oraz
naprawy wyrządzonej krzywdy przez działanie na rzecz dobra391.
Przejawem głębokiej miłości bliźniego jest zdaniem Berthier gorliwe zabieganie o zbawienie dusz.
Człowiek pozbawiony gorliwości w tej materii, nie praktykuje właściwie cnoty miłości bliźniego.
Miłość żywi się pragnieniem dobra dla osoby kochanej. Mąż chce przymnożyć go żonie i dzieciom,
przyjaciel - przyjacielowi. Warunkiem prawdziwej miłości jest, zatem pragnienie nieograniczone
jedynie do dóbr nietrwałych, bo wszystko, co przemija, jest niczym wobec wieczności. Boży nakaz
miłości do wszystkich ludzi, ponieważ są obrazem Stwórcy w najwyższym stopniu miłującego,
wyraźnie oznacza dbałość o życie wieczne dla bliźniego392.
Niewłaściwe rozumienie istoty przykazania miłości bliźniego może „usprawiedliwiać” obojętność
w kwestiach troski o zbawienie innych, zwłaszcza członków bliższej czy dalszej rodziny. Ojciec
Założyciel uwrażliwia na tę niezgodną z etyką Kościoła postawę, motywowaną przyjęciem zasady
nieingerowania w cudze sprawy, które należą do przestrzeni uważanej za prywatną. Przytacza casus
Kaina, który na pytanie o jego brata odpowiedział Bogu: „Czy jestem stróżem brata mego?” (Rdz
4,9) Okazana obojętność, płynąca z zawiści posuniętej aż do zbrodni, jak w tym wypadku, jest
wyrazem sprzeciwu wobec Bożego nakazu miłości bliźniego. Wyrasta z mocno zakorzenionego w
duszy egoizmu. Jan Berthier przypomina, że miłość bliźniego ma moc zakrywania wielu grzechów.
Życzliwy gest wobec bliźniego przynosi duchowy pożytek niosącemu pomoc. Ojciec Założyciel
podejmuje starania, aby w powszechnej świadomości powołania chrześcijańskiego ugruntowało się
przekonanie, że każdy członek Kościoła wezwany jest do naśladowania Chrystusa, bo nie jest to
tylko misją kapłana czy zakonnika. Zobowiązanie do miłości bliźniego przynagla każdego
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człowieka do spełniania uczynków miłosierdzia a dobra wola i serce, zapewnia Berthier, wystarczą,
by sprowadzić duszę ze złej drogi393. Powołanie do współpracy z Bogiem w wypełnianiu
przykazania miłości polega nie tylko na czynach i słowach, ale i na gorliwej modlitwie o
błogosławieństwo Boże, wspierające dobry przykład394.
Nasz autor koncentruje uwagę na gorliwości w wypełnianiu miłości bliźniego. Dowodzi, że
obecność Jezusa rozpaliła w Maryi i św. Józefie pragnienie gorliwego współuczestnictwa z Synem
Bożym w dziele zbawienia. Oddając się modlitwie, służąc radą, cierpliwie znosząc urazy Święta
Rodzina doskonaliła cnoty duchowe i promieniowała nimi na zewnątrz. Ich serca, poddane we
wszystkim Opatrzności Bożej, są wzorem gorliwości w wypełnianiu zadań apostolskich dla
współczesnego człowieka, a przede wszystkim wzorem troski o zbawienie członków rodziny. Do
jej przejawów oprócz modlitwy w intencji bliższych i dalszych krewnych należą także:
przekazywanie prawd wiary i obowiązków chrześcijańskich młodemu pokoleniu, ochrona przed
zgubnymi wpływami zewnętrznymi i wpajanie praktyk religijnych. Wychowując dzieci do miłości,
rodzice dają dowód swojej dojrzałości chrześcijańskiej. Natomiast, osoby powołane do stanu
kapłańskiego również w szczerej modlitwie o zbawienie dusz znajdą siłę do prowadzenia swych
podopiecznych do Boga395.

2.1. Podział cnót względem bliźniego
Interesująca z punktu widzenia współczesnej socjologii religii wydaje się klasyfikacja, jaką posługuje
się Berthier w temacie miłości bliźniego, rozróżniając cnoty względem rodziców, Kościoła, Jego
pasterzy i ojczyzny oraz cnoty względem współmałżonka, dziecka i reszty społeczeństwa396.
Według tej koncepcji rodzice, Kościół i ojczyzna spełniają wobec jednostki funkcję nauczyciela,
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wpływają na ukształtowanie dojrzałości człowieka, a przede wszystkim jego wiary i poczucia
odpowiedzialności moralnej. Wśród cnót, jakie człowiek winien rodzicom, pasterzom Kościoła a
także przełożonym, Berthier wymienia szacunek, posłuszeństwo i gorliwą modlitwę o zbawienie
duszy. Konieczność okazywania im atencji Berthier wyprowadza z analizy stosunków, panujących
między członkami Świętej Rodziny, opartych na wzajemnym szacunku, którego brak prowadzi do
niezgody i lekcewazenia praw boskich i podstawowych zasad społecznych. Pierwszą lekcję
szacunku dzieciom udzielają rodzice, którzy są dla nich przedstawicielami Boga. Berthier zachęca
do częstego błogosławienia dzieci znakiem krzyża czynionym na czole, który jest symbolem
przebaczenia, ładu moralnego i Bożej opieki397.
Syn Boży kocha swych rodziców miłością wieczną. Maryję już przed wiekami wybrał i obdarzył
łaskami, a Józefa przygotował do godności Oblubieńca swej Matki. Miłość Jezusa była ochłodą dla
serc Maryi i Józefa, towarzyszką ich życia na ziemi i pomocą w przejściu do życia wiecznego. Wielką
radością i zaszczytem dla rodziców jest miłość dzieci do nich. Miłość Jezusa do Maryi i Józefa w
nauczaniu Jan Berthier stanowi wzór postępowania dla dzieci względem rodziców i podwładnych
względem przełożonych398.
Rodzice są pierwszymi nauczycielami, godnymi szacunku, wdzięczności i miłości. Przez nich,
bowiem Bóg przemawia i obdarza życiem, uczy dobroci i miłości. W chwilach słabości i cierpienia
rodzice mają prawo oczekiwać pomocy i pocieszenia od swoich dzieci a w późnym wieku cieszyć
się ich życzliwą obecnością i opieką399. Natomiast, okrucieństwem Ojciec Założyciel twardo nazywa
niezapewnienie umierającym rodzicom możliwości pojednania z Bogiem i bliźnimi 400. Dodaje też,
że w sposób szczególny osoby zakonne powinny przeniknąć klimatem szacunku panującego w
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domu rodziny z Nazaretu i widzieć w przełożonym wykonawcę woli Bożej. Szacunek dla
przełożonych ze względu na Boga gwarantuje rozkwit instytutów zakonnych401.
Akt stworzenia przez Boga nakłada na człowieka obowiązek podporządkowania się Jego prawom.
Dzieci Boga winny okazywać Mu synowską uległość. Bóg pragnie posłuszeństwa wobec siebie
samego i wobec tych, którzy z woli Opatrzności są przewodnikami na drogach życia. Święty Paweł
przypomina o posłuszeństwie wobec przełożonych, które sprzyja pokonywaniu ducha pychy,
podsycanej przez szatana. Bóg obdarza szczególną łaską tych, których przeznacza na przełożonych
na ziemi: rodziców, opiekunów, mistrzów, sprawujących władzę a oni zyskują prawo do szacunku.
Szacunek synowski nie wypływa tylko z wdzięczności, ale tłumaczy się mocą czwartego
przykazania, które obejmuje wszystkie rodziny, bez względu na sytuację w nich panującą (por. Syr
3, 1-16)402. Człowiek nie zachowujący cnoty posłuszeństwa, konkluduje Berthier, traci wszystko i
odchodzi od Boga403.
Nieodłączną

towarzyszką

miłości

jest

cnota

łagodności.

Poskramia

gniew,

łagodzi

nieporozumienia, porządkuje relacje międzyludzkie, ma moc jednoczenia wszystkich we
wzajemnym szacunku. Nasz autor zaleca również łagodność wobec przełożonych. Ze względu na
swą ludzką naturę i oni nie są wolni od popełniania błędów, jednak należy je korygować z
pobłażliwością, jakiej samemu pragnęłoby się doświadczyć404. „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. Natomiast, stanowczo i konsekwentnie realizowana przez
rodziców metoda wychowywania nacechowana łagodnością, zaowocuje wzajemnym zaufaniem i
jednością w rodzinie oraz atmosferą wzajemnego przebaczania i zrozumienia. O taką atmosferę
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powinny też zabiegać rodziny zakonne, ugruntowując pokój w duszach swoich członków (Ps
37,11)405.
Najwyższym autorytetem reprezentującym Chrystusa na ziemi jest Kościół, któremu w osobach
następców Apostołów należy się szacunek, posłuszeństwo i miłość. Papież jest pierwszym
reprezentantem Boga, księciem biskupów, pasterzem pasterzy, ojcem wielkiej katolickiej rodziny406
a biskupi zajmują pierwsze miejsce wśród pasterzy w swoich diecezjach, w których kontynuują
misję Jezusa i ze strony wierzących należy im się szacunek. Berthier zauważa, że pasterze są wybrani
spośród ludzi, nie aniołów, więc tym bardziej, ze względu na podjęty trud, są godni czci407. „Jak
Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20,21), powiedział Jezus do Apostołów, a przez nich
do wszystkich pasterzy Kościoła. Zapewnił ich o swej opiece słowami: „Ja jestem z wami przez
wszystkie dni, aż do skończenia świata”(Mt 28,20) i uczynił ich swymi następcami: „Kto was słucha,
Mnie słucha, kto wami gardzi, Mną gardzi”. Na mocy tych słów, władza Kościoła, przekazana
przez Chrystusa obejmuje wszystkie narody chrześcijańskie. Brak akceptacji dla tej władzy oznacza
zrzeczenie się godności dzieci Bożych. Odrzucenie doktryny Kościoła jest równoznaczne z
wyparciem się wiary w słowo Boże i z rezygnacją z możliwości zbawienia408.
Nie wystarczy jednak sama akceptacja wiary Kościoła. Trzeba życie podporządkować jej zasadom.
Według Założyciela, Kościół, jako Lud Boży, jest niezaprzeczalnie społecznością najbardziej
doskonałą. Jest ojczyzną dusz, które żyją w Bogu. Zobowiązuje jedynie do tego, co prowadzi do
zbawienia, a więc do: uczestnictwa we Mszy św., spowiedzi, komunii, postu piątkowego409. Berthier
nazywa Kościół „Arką Noego”, chroniącą tych, którzy pokładają nadzieję w Stwórcy. Kościół
zawiera w sobie wszystko, co szlachetne i jest święty przez wierność doktrynie, kult i zachowywanie
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406

Por. J. Berthier. L'homme. s. 115.

407

Por. Tamże. s. 117-118; Tenże. Le sacerdoce. s. 111-112; L Brolles. A tout mon peuple. Dz. cyt. s.

408

Por. J. Berthier. L hommme.s. 119.

409

Por. Tamże. s. 121-123. Założyciel nawiązując do nauczania papieża Leona XIII, wyrażonego między

105.

innymi w encyklikach: Arcanum Divinae. Dz. cyt. oraz Rerum novarum z 15.05.1891. W: Leonis XIII P.M. Acta
XI Romae. 1892. s. 97-144.
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hierarchiczności w sprawowaniu urzędu kapłańskiego. Kościół towarzyszy człowiekowi na
przestrzeni całego jego życia, od kołyski aż do mogiły. Umacnia ducha, podnosi z upadków,
wspiera modlitwą, przez wiatyk uczestniczy w drodze na spotkanie z Bogiem. To zobowiązuje
wiernych do obrony Kościoła przed atakami i przyczyniania się do jego rozwoju przez
propagowanie wiary410.
Uwarunkowania kulturowe skłaniają Berthier do wiązania szacunku dla Kościoła z szacunkiem
wobec ojczyzny i wyprowadza wniosek, iż patriotyzm jest tym większy, im głębsze uczucia religijne
posiada człowiek. Ojciec Założyciel potwierdza swoje stanowisko w tej materii przykładami z
historii, dowodząc, że z miłości Boga rodzi się odwaga do obrony ziemi ojców. Jego zdaniem religia
nie tylko służy rozwojowi życia duchowego, ale jest podstawą dobra społecznego i rozwija ducha
miłości do ojczyzny411.
Duchowość ukształtowana na gruncie rodzinnym, przyjaźń, patriotyzm i wszelka szlachetność
pomnaża siłę chrześcijaństwa. Rodzina, Kościół i ojczyzna, którym nasz autor przypisuje rolę
urzędu nauczycielskiego, mając dobroczynny wpływ na rozwój osobowości posiadają prawo do
szczególnego poszanowania i wdzięczności. Człowiek, który potrafi się odwdzięczyć za otrzymane
dary, pomnaża swoje wewnętrzne bogactwo. Wdzięczność, jak podkreśla nasz autor, jest sercem
religii, uczy miłości do bliźnich i zwiększa dyspozycyjność duszy do czynienia dobra412.
Pełnia człowieczeństwa objawia się w nieustannym zdążaniu do świętości, w pragnieniu bycia
podobnym do Chrystusa we wszystkim. Powinność poszukiwania własnej drogi do świętości w
optyce cnót praktykowanych przez Jezusa w życiu rodzinnym i publicznym przekonuje do
dychotomicznej koncepcji Ojca Berthier, zgodnie, z którą człowiek doskonali się nie tylko
rozwijając w sobie cnoty wobec rodziny, Kościoła i ojczyzny, ale także wobec współmałżonka,
dzieci i społeczeństwa.
W Księdze Rodzaju czytamy, że mężczyzna opuszcza ojca i matkę, by ze swą żoną stać się jednym
ciałem (por. Rdz 2,24) a święty Paweł wyjaśnia, że miłość mężczyzny do żony powinna być

410

Por. J. Berthier. L'homme. s. 125-127.

411

Por. Tamże. s. 130-131.

412

Tamże. s. 136-139; Tenże. J. Berthier. Dzieło Świętej Rodziny dla spóźnionych powołań. s. 43-45;

Ksiądz Jan Berthier. s. 277.
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ukształtowana na wzór miłości Chrystusa do swego Kościoła (por. Ef 5,25). Założyciel wnioskuje,
zatem, że tak wysoki stopień miłości może osiągnąć chrześcijanin w życiu małżeńskim, zachowując
jedność, wierność, czystość i zgodę, czyli te cnoty, które pielęgnowała Święta Rodzina. Nigdy nie
istniał rozłam między Jezusem i Jego Kościołem. Dlatego jedność serc, która pozwala przetrwać
wszystkie przeciwności, musi królować w rodzinie chrześcijańskiej. Dzięki niej dzieci wychowują
się we właściwej atmosferze i rozwijają swoje zdolności. Nic nie jest tak istotne dla egzystencji
rodziny jak panowanie w niej jedności, gdyż ani bogactwa, ani godności nie zastąpią okazywanego
sobie wzajemnie przez współmałżonków serca413, zwłaszcza, jeśli oboje odnajdują sens życia w
świadczeniu dobra sobie i swej rodzinie. Berthier jednak, głównie na mężczyzn nakłada
odpowiedzialność za utrzymanie jedności przez dobry przykład oraz służenie pomocą żonie i
dzieciom, nawet w sytuacjach kryzysowych, które nie należą do rzadkich414.
Jezus Chrystus podniósł małżeństwo do rangi sakramentu i odsunął prawa sprzeciwiające się wizji
Stwórcy, powstałe w wyniku grzechu pierwszych rodziców. Przez miłość małżeńską małżonkowie
współuczestniczą w boskim planie stwarzania świata. Ze względu na zadania, jakie przed nimi stoją,
ich więź musi się opierać na jedności, stałości i wyłączności415. Rozważając cnotę wierności, nasz
autor stwierdza, że małżonkowie winni nauczyć się panowania nad sferą emocjonalną i w ten
sposób dochowywać przysięgi, złożonej przed obliczem Boga. Zwraca też uwagę na zło płynące z
niewierności. Unikanie podejrzeń i zazdrości, a przede wszystkim powodów do niej, jest wyrazem
dbałości o dobro związku i poszanowania godności współmałżonka416.
Berthier uważnie przygląda się cnotom ojca jako głowy rodziny, od których zależą dobre relacje
między jej członkami i podkreśla, że istnieje współzależność miedzy postawą syna, męża i ojca. W
sercu ojca w naturalny sposób rodzi się miłość do swoich dzieci, z której wynika troska o ich dobro.

413

Por. J. Berthier. L'homme. s. 150-151.

414

Por. Tamże. s. 153-154.

415

Tamże. s. 157-159.

416

Tamże. s. 160-163.
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Stąd edukacja dzieci jest pierwszym i najważniejszym obowiązkiem ojców. Od niej zależy
przyszłość ziemska i wieczna dzieci, samych rodziców i społeczeństwa417.
Duchowość rodziny polega na pielęgnowaniu tej szczególnej formy świętości, która wynika z faktu,
że człowieka łączą najsilniejsze więzy szacunku i miłości z najbliższymi, takie jakie łączyły Jezusa,
Maryję i św. Józefa. Jedność małżeńska okazuje się tym trwalsza, im jest czystsza. Najwyższy
poziom duchowej miłości osiągnęło małżeństwo Józefa i Maryi. Jan Berthier suponuje, że przede
wszystkim wewnętrzna piękność Maryi, której dziewictwo było szczególną ozdobą, stanowiła dla
Józefa przedmiot miłości. Im bardziej kochał czystość, tym bardziej pragnął ją zachowywać,
zwłaszcza przez jednomyślność serc. Zjednoczenie serc Maryi i Józefa w dziewiczej czystości
stanowi fundament ich miłości. Dzięki temu jego naturalne pragnienia były ukierunkowane na
zachowanie dziewictwa Maryi. Dlatego przeszedł z Nią przez życie, będąc dla Niej oparciem i
obrońcą Jej godności418. Podobnie Maryja kochała swego męża i otaczała go szacunkiem, mimo że
nie był naturalnym ojcem Jej dziecka. Była wdzięczna Józefowi za liczne dowody jego oddania i
wierności. Oboje byli wierni misji, jaką zlecił im Bóg. Dzisiaj stanowią doskonały przykład dla
współczesnych rodzin. Uczą, że z miłości rodzi się szacunek, a jej brak prowadzi do rozłamu
między osobami złączonymi przez Boga419. Ojciec Założyciel porównuje też rodzinę z Nazaretu
do wspólnoty zakonnej, która co prawda nie jest rodziną założoną na zasadach naturalnych, ale
powołaną do istnienia przez Boga. Powinna, zatem być miejscem wzajemnego szacunku i jedności,
a także zgody, której zachowywanie uświęca życie
Osoby Trójcy Świętej żyją w doskonalej jedności. Pragnienie Ojca jest jednocześnie pragnieniem
Syna i Ducha Świętego. Bóg przekazał każdemu ze stworzeń znak jedności, który przyjęły narody
i rodziny. Tam gdzie panuje zgoda, tam przebywa Jezus420. Swoje życie Maryja i Józef ofiarowali
Jezusowi. Ich postawa ukazuje oddanie rodziców w trosce o doczesne i wieczne dobro dzieci, w

417

Tamże. s. 163-164.

418

Por. J. Berthier. Kult. s. 165-167; Berthier wiele miejsca poświęca tym zagadnieniom. Zawsze jednak

podkreśla, że do podstawowych obowiązków względem współmałżonka nalezą miłość, gorliwość o zbawienie
duszy męża oraz szacunek i posłuszeństwo. Zob: Matka według Serca Bożego. s.261-272.
419

Por. J. Berthier. Kult. s. 167-168.

420

Tamże. s. 170-172; Zgoda i jedność według naszego Założyciela przyczyniają się także do wzrostu

liczby powołań. Zob: Wypowiedź z 28.12.1905. W: P.J. Diesburg et A. Kuczera. Adnotationes. Dz. cyt. s. 8.
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której tak ważne okazuje się nauczanie dzieci prawd wiary, ćwiczenie w chrześcijańskich cnotach i
umożliwienie im realizacji powołania życiowego421.
Głoszona przez Berthier teologia rodziny to owoc jego refleksji nad głębią życia Najświętszej
Rodziny skonfrontowanej z tendencjami dominującymi w społeczeństwie, które wnikliwie
obserwował. Wyczuwając potrzebę przypominania rodzicom o ich obowiązku kierowania
rozwojem duchowym i fizycznym swoich dzieci422, zwraca uwagę na konieczność podjęcia
wychowania w klimacie pracy, w poczuciu wstrzemięźliwości i umiarkowania w korzystaniu z dóbr
doczesnych. Brak tych aspektów w procesie wychowawczym zagraża rozwojowi cnót i siły
charakteru w młodym pokoleniu a Ewangelia, przypomina nasz autor, objawia, że Królestwo Boże
jest przygotowane dla ludzi o gorących sercach. Rodzice, pragnąc dla dziecka dziedzictwa
niebieskiego, powinni je przygotowywać do służby Bogu. Honorem dla nich jest widzieć syna,
wypełniającego prawa boskie. W tym miejscu Założyciel podkreśla ogromne znaczenie modlitwy
rodziców, towarzyszącej dzieciom szczególnie w okresie ich wychowywania i wspierającej je w
każdej życiowej sytuacji, co stanowi przywilej rodzicielskiej pobożności423, która wynika z
odebranego wychowania we własnym domu424.
Zagadnienie wychowania według zasad chrześcijańskich dotyczy również edukacji religijnej, która,
zdaniem Berthier powinna składać się z dwóch części. Pierwsza obejmowałaby wpajanie prawd
katolickich, druga - zaszczepianie cnót, których praktykowanie jest skutecznym sposobem
pokonywania grzesznych skłonności natury. Autor „Książki” wzywa rodziców, by nauczali dzieci
katechizmu, modlitw, opowiadali im historię zbawienia i przyzwyczajali do lektury religijnej.
Przestrzega jednocześnie przed rozwijaniem w dzieciach kultu doczesności i nakłania, by ich serce
napełnić miłością Boga425.

421

Por. J. Berthier. Kult. s. 174-177.

422

Por. J. Berthier. L'homme. s. 165-166; Tenże. Matka według Serca Bożego. s. 54-58.

423

Por. J. Berthier. L'homme. s. 168-171.

424

Tamże. s. 174-175: Tenże. Matka według Serca Bożego. s. 81-84.

425

Por. J. Berthier. L'homme. s. 176-179.
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Kolejnym ważnym ogniwem w procesie wychowania jest kwestia dobrego przykładu. Autor
podejmuje ten temat posługując się zasadą analogii i pisze o zgorszeniu. Cytuje słowa Chrystusa:
„Biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie”( Mt 18,7). Podkreśla, że zgorszenia
można dokonać słowem lub czynem, np.: sprzeciwiając się nauczaniu Kościoła czy też odwodząc
swe dzieci od powołania kapłańskiego426. Zaznacza, że również kapłan może być powodem
zgorszenia427.
Powinnością rodziców i przełożonych jest poprawianie błędów swych dzieci i podwładnych. Nie
wystarczy zasiać dobre ziarno, należy jeszcze usuwać chwast, przeszkadzający mu wzrastać,
puentuje Berthier, przekonany, że w proces wychowania wpisana jest nieustanna czujność nad jego
skutkami. Należy wychowywać dzieci w karności, uczyć przestrzegania prawa Bożego i szacunku
wobec starszych tak, by przeszły przez życie, praktykując cnoty i otaczając chwałą rodziców428.
Również przełożeni, będący z woli Bożej, autorytetami i nauczycielami prawd boskich, są
przeznaczeni do czuwania nad tymi, których formują i za których zdadzą sprawę przed Bogiem429.
Ojciec Założyciel w swoich pismach podaje dla rodziców i wychowawców szereg metod rozwijania
cnót w sercach swych podopiecznych. Wszyscy ludzie ochrzczeni są wezwani do czujności nad
zachowywaniem prawa Bożego i kościelnego, uczestnictwa we Mszy świętej w niedzielę i
wypełniania obowiązków wynikających z przykazań. A z darem rodzicielstwa wiąże się szczególna
czujność rodziców nad dziećmi, która przejawia się nie tylko troską w wychowaniu, ale i radą oraz
modlitwą aż po kres życia430.

426

Tamże. s. 180-181.

427

Tamże. s. 182-183; Tenże. Matka według Serca Bożego. Tytuł oryginału: La mere selon le coeur de

Dieu. Tłum. z francuskiego Górka Klasztorna. s. 225-233.
428

Por. J. Berthier. L'homme. s. 184-187. Podkreśla rolę współdziałania ojca w dziele wychowywania

dzieci. Zob: J. Berthier. Matka według Serca Bożego. s. 62-64.
429

Por. J. Berthier. L'homme. s. 189; B. Peć. Ks. Jan Berthier jako wychowawca. Model wychowawczy

Założyciela Misjonarzy Świętej Rodziny. W: Posłannictwo Misjonarzy Świętej Rodziny. Dz. cyt. s. 175-176.
430

Por. J. Berthier. L'homme. s. 189-194; Założyciel mówi wiele na temat przedmiotu czujności

macierzyńskiej i jej konieczności. Podaje jednak także zagrożenia, by zwrócić uwagę rodziców, głównie matek na
niebezpieczeństwa grożące ich dzieciom. Zob: Matka według Serca Bożego. s. 171-198.
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3. Cnoty względem samego siebie
Centralnym elementem nauczania Berthier jest pogląd, że człowiek stworzony na obraz i
podobieństwo Boże powołany jest do zbawienia a droga do jego osiągnięcia prowadzi przez
oddawanie chwały Bogu, okazywanie miłości członkom rodziny i szacunku bliźnim oraz przez
praktykę opanowywania skłonności przeciwnych cnotom. Takie zadanie stawia Ojciec Założyciel
przed każdym chrześcijaninem, który pragnie zjednoczenia z Chrystusem na wzór Świętej
Rodziny431.

3.1. Postawa pokory i umartwienia
Ważnym etapem na drodze rozwoju życia duchowego jest praktyka uniżania samego siebie w
oparciu o cnotę pokory, skromności i umartwienia. Pokora jest cnotą wzmacniającą siłę w
zachowywaniu ślubów. Uwrażliwia na grzechy, rodząc potrzebę nieustannego nawracania się.
Zabezpiecza serce przed błądzeniem po manowcach egoizmu i zmysły przed pożądliwością. Bóg,
który opiera się pysznym, obdarza pokornych swą łaską, z pomocą której żyją w swoim ciele, jakby
wcale ciała nie mieli. Miłość samego siebie nie stanowi przeszkody w miłowaniu Boga i bliźnich.
Pokora jest przeciwna pysze, nieuporządkowanej miłości własnej. Podobnie jak pycha jest ojcem
wszystkich wad, tak pokora wszystkich cnót więc nosi miano fundamentu życia duchowego.
Wielkość zaczyna się od uniżenia432.
Ziemskie życie Jezusa, cierpliwie przyjmującego poniżenia ze strony ludzi, jest szkołą pokory.
Berthier naucza, że każdy akt ludzkiej pokory ma początek w pokorze Chrystusa: „Mój Mistrzu,
który z miłości do mnie pokochałeś i wybrałeś lekceważenie, obelgi, oplucia, pragnę z miłości do
Ciebie poznać moją nicość, miernotę, moje grzechy, które odkupiłeś okrutnymi torturami. Chcę
kochać tak, jak Ty mnie ukochałeś. Twoja miłość jest godna jest wyniesienia pokory ponad pychę.
Zatem, chcę kochać jak Ty, lekceważenia, poniżenie, hańbę, i wzrastać we wszystkich stopniach
pokory.” Nasz autor zalicza do nich m.in. uznanie siebie za najbardziej godnego lekceważenia i
przyznanie, że zasługuje się na bycie lekceważonym. Pragnie też, by inni ludzie z pokorą

431

Por. J. Berthier. Kult. s. 203.

432

Por. J. Berthier. L'état religieux. s. 227-228. Berthier uważa, że pokora stanowi podstawę i strażniczkę

cnoty umartwienia, zaś miłość ją uświęca. Zob: Un Apôtre de nos jours. s. 552.
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przyjmowali lekceważenie i radowali się w sercu z poniżenia433. Zachowywanie cnoty pokory
wiedzie do dóbr wysokich i trudnych do osiągnięcia. Wszyscy mistrzowie życia duchowego są
zgodni, że pokora jest podstawą wszystkich cnót moralnych, bo „Kto się wywyższa, będzie
poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony” (Mt 23,12)434. Założyciel zauważa, że pokora Maryi
i Józefa była proporcjonalna do otrzymanych przez nich łask a ponadto ta cnota w przeciwieństwie
do dziewictwa obowiązuje wszystkich435.
Dzieła ojców Kościoła uczą doceniania wartości pokory. Berthier wyjaśnia, że przejawia się ona w
słowach, które są zwierciadłem duszy, spojrzeniu, umiejętności zachowywania ciszy i
opanowywania gestykulacji. Ruchy ciała zdradzają stan duszy, będąc zewnętrznym przejawem jej
poruszeń. Życie w duchu czystości wyraża się milczeniem i łagodnością spojrzenia, a skromność
chroni przed ostentacyjnym stylem bycia436. Dzięki niej zachowanie ciała odpowiada godności
duszy wezwanej do posiadania Boga.
Święta Rodzina promieniowała cnotą pokory a jej wewnętrzne cnoty znajdowały właściwy wymiar
zewnętrzny. Współczesny świat potrzebuje takiego wzoru, by opanować pokusę namiętności i
próżności437. Zwłaszcza domy zakonne powinny być azylem skromności. Osoby powołane do
stanu kapłańskiego nie powinny zabiegać o uznanie w ludzkich oczach, lecz dbać o wypełnianie
woli Boga, kształtując siebie w słowie i geście na wzór Świętej Rodziny438.
Niezbędnym czynnikiem budującym postawę pokory jest milczenie. Przyczynia się ono do
odkrywania i przyjmowania Bożej obecności w ludzkim życiu. We wszystkich regułach zakonnych
jest mowa o godzinach milczenia, służących modlitwie i zjednoczeniu z Bogiem. Rozmowa z
ludźmi musi zejść na dalszy plan wobec rozmowy z Bogiem, która wymaga wyciszenia duszy.
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Por. J. Berthier. L'art. s. 318.

434

Por. Tamże. s. 229-231.

435

Por. J. Berthier. Kult. s. 211-214.

436

Por. J. Berthier. L'homme. s. 249-254.

437

Por. J. Berthier. Kult. s. 224-226.

438

Por. Tamże. s. 226; Na temat reguł skromności, dotyczących między innymi postępowania, ubioru,

spojrzenia i rozmowy, zob: Konstytucje Zgromadzenia MSF. Nr 21-28.
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Milczenie sprzyja rozwojowi cnót - pokory, umartwiania, łagodności, miłości bliźniego i ułatwia
medytację Bożych tajemnic. W zakonach milczenie stanowi wymóg w czasie i miejscu, w którym
jest ono przepisane regułą. Łamanie go bez ważnej przyczyny jest poważnym zaniedbaniem,
wyjaśnia Ojciec Berthier i w dalszej części wykładu szczegółowo omawia zasady trwania w
milczeniu w murach klasztoru. Pisze o milczeniu ust i zachowywaniu ciszy w trakcie codziennych
czynności, szczególnie w czasie wielkiego milczenia, które każdego dnia otoczone jest czcią we
wspólnocie, o wprowadzaniu osób z zewnątrz na teren klasztoru, tak, aby poczuły, że są w domu
Bożym, jakby u bram nieba i przypomina, że tematem rozmów, np. w ramach rekreacji powinien
być nieodmiennie Jezus Chrystus. Jeśli chrześcijanin niewiele wspomina o Jezusie, nie pozostaje z
Nim w zażyłości439.
Cnotą uwalniającą serce od troski o sprawy doczesne jest umartwianie. 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). Założyciel zauważa, że człowiekowi trudno
przyjąć tę drogę, dopóki odczuwa on przed nią obawę. Dlatego należy 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 słabościami440.
Na drodze doskonałości konieczne jest połączenie umartwienia z modlitwą. Mistrzowie życia
duchowego zgodnie twierdzą, że umartwienie przygotowuje do modlitwy, i ją dopełnia. Można je
praktykować przez poddanie się we wszystkim woli Bożej, posłuszeństwo przełożonym, znoszenie
z cierpliwością trudności, odmawianie sobie przyjemności. 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. Jałmużnę Berthier zalicza do uczynków miłosierdzia (Łk 6, 37-38) i wskazuje na dwa jej
rodzaje: świadczona sercem polega na darowaniu urazów bliźnim oraz świadczona przy pomocy
dóbr materialnych – wspomaga potrzebujących. Ten drugi rodzaj jałmużny, jeśli wynika z miłości
do Boga i bliźniego też jest źródłem dóbr duchowych, gdyż zobowiązuje do modlitwy za
dobroczyńcę. Nie jest tylko darem dla ubogich, ale dziełem, które służy zarówno dobru
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materialnemu bliźnich, jak i ich zbawieniu. Mianem jałmużny Berthier nazywa też dzieło
rozkrzewiania wiary, katechizację, troskę o powołania kapłańskie, napominanie błądzących,
pocieszanie smutnych441.
Wśród cnót względem samego siebie Jan Berthier szczególnie uwypukla wstrzemięźliwość,
dzięki której człowiek może powściągać pożądanie zmysłowe. Ta cnota zakłada wstydliwość, która
unika wszystkiego, co prowadzi do zła, przyzwoitość, miłującą piękno moralne, umiarkowanie w
jedzeniu i piciu, trzeźwość i czystość. Czytelne jest podobieństwo cnoty wstrzemięźliwości do
łagodności, która hamuje gniew i skłania do życzliwości w kontaktach z drugim człowiekiem442.
Nasz autor podkreśla negatywne skutki niezachowywania wstrzemięźliwości głównie w jedzeniu i
piciu, przypominając, że nadmiar stołu jest powodem niedoli i różnych chorób, i przytacza
maksymę: „Kiedy żołądek jest pusty, ciało staje się duchem, a kiedy pełny, duch - ciałem. Berthier
zwraca uwagę na wprowadzenie przez Kościół dni postu i abstynencji, które mają niezaprzeczalny
wpływ na rozwój cnoty wstrzemięźliwości. Podnosi także temat alkoholizmu, będącego przyczyną
wielu tragedii rodzinnych443.
Cały Kościół powinien naśladować cnoty Jezusa, Maryi i Józefa, a wśród nich również cnotę
cierpliwości. Dzięki niej dusza odznacza się wytrwałością w przeciwnościach i szczególnie trudnych
doświadczeniach. Ona przynosi ulgę w cierpieniu. 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 (por. Rz 8,17). Do natury cierpienia należy przemijanie,
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a życie wieczne nie jest objęte żadną miarą czasu. Ponieważ tę wiedzę posiadała Święta Rodzina,
potrafiła umiłować cierpienie444.
Nie mniej ważną cnotą jest wytrwałość, która pomaga pozostać dobrym, mimo długotrwałych
trudności. Jej towarzyszką jest stałość. Ona czyni człowieka niezachwianym w dobru i pozwala
zachowywać spokój ducha. (por. Mt 10,22). W szkole Świętej Rodziny należy się uczyć wytrwałości
w łasce i stałości w przeciwnościach. Dzisiaj te cnoty mają tę samą wartość, jaką miały w
przeszłości445.

3.2. Obojętność wobec dóbr ziemskich
Do wymagań drogi, na której nabywa się miłość Boga należy obojętność wobec dóbr tego świata.
W Ewangelii czytamy: „Nie gromadźcie skarbów na ziemi, gdzie złodziej je znajdzie i ukradnie, ale
gromadźcie sobie skarby w niebie” (Mt 6,19). Naśladując Jezusa, święci miłują ubóstwo, które
polega na nieprzywiązywaniu się do dóbr materialnych, lecz korzystaniu z nich w sposób wolny.
Nie ma, zdaniem Berthier, groźniejszej choroby duszy niż oddawanie się w niewolę rzeczom
przemijającym i sprawom przyziemnym, bo one nie wypełnią serca szczęściem. Obojętność wobec
dóbr doczesnych wymaga zachowywania równowagi między rozrzutnością a skąpstwem. Mądre
gospodarowanie zasobami materialnymi jest niezbędne ze względu na kondycję człowieka w
świecie446.
Nasz autor, chwaląc ludzi, którzy pogardzają bogactwem i przyjemnościami życia, a nie obawiają
się ubóstwa, pracy i śmierci, dochodzi do istoty cnoty męstwa. Każda cnota potrzebuje pewnej siły,
bez której nie jest cnotą. Potrzebuje odwagi, by zachowywać posłuszeństwo i pokorę. Człowiek,
cofający się przed wszystkimi trudnościami, jakie napotyka na swej drodze, nie posiadł dotąd żadnej
cnoty, a tym bardziej cnoty męstwa. Ta cnota doskonali się wśród niebezpieczeństw, gdy stałość
duszy jest zagrożona. Wielki ból wewnętrzny jest często źródłem obaw, które są udręką dla duszy.
Mężna dusza odnajdzie siłę, by ją opanować i nie zazna drżenia nawet przed śmiercią. Berthier
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potwierdza, że akty męstwa wymagają więcej hartu niż inne cnoty447. Męczennicy chrześcijańscy
przyjęli jako motto życia słowa Jezusa, aby nie bać się tych, który niszczą ciało, lecz tych, którzy
wyrządzają szkodę duszy.
Cnota męstwa pozwala przeciwstawiać się atakom nieprzyjaciół dobra. Ojciec Założyciel podaje
przykład Dawida, który pokonał Goliata. W tym przypadku z męstwa wyrosły gniew i odwaga,
które zapewniły Dawidowi zwycięstwo w walce448. Cnota męstwa posunięta aż do heroizmu
przybiera nazwę wspaniałomyślności, która sprzymierzona z zaufaniem złożonym w Bogu
zwycięża wszelkie niebezpieczeństwa i usuwa zbytnią obawę. Obawa wyrasta z miłości własnej.
Jeśli jej miejsce zajmie miłość do Boga, źródło lęków i niepokojów o sprawy doczesne zostanie
usunięte, a dusza odzyska spokój449. Odwagi potrzebuje dusza nie tylko w zmaganiu z
przeciwnościami, ale także, by dawać dobry przykład, wzmacniać odporność duchową w
niebezpieczeństwach i chronić przed utratą wiary. Ukoronowaniem siły duszy jest wytrwałość,
którą Jezus warunkuje zbawienie, mówiąc: „Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony”. Utrata
nadziei na Boże miłosierdzie jest utratą cnoty męstwa450.
Traktowanie dóbr doczesnych z obojętnością posiada wymiar duchowego przekonania,
rozumianego jako doświadczenie religijne. Do zaakceptowania tego doświadczenia konieczna jest
człowiekowi duchowa formacja, o którą w swoich pismach upomina się Ojciec Berthier. Podkreśla
z naciskiem, że jej treścią jest praktykowanie cnót na wzór Świętej Rodziny. Podstawą ukrytego
życia rodziny z Nazaretu był wolny wybór egzystencji opartej na środkach ubogich451. Jezus
pozwalał Maryi i Józefowi uczestniczyć w swoim życiu ukrytym. W skromnym domu w Nazarecie
odnajdywali razem szczęście, rezygnując z uczestnictwa w zewnętrznym zgiełku na rzecz cichego
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życia w Bogu. Również współczesny człowiek ukryty w Jezusie, w Nim odnajduje sens swego
powołania i antycypuje życie wieczne452.
Życie ukryte w Bogu praktykuje wiele wspólnot zakonnych, które w oderwaniu od świata
poświęcają się życiu kontemplacyjnemu. Ofiarowanie siebie Bogu i zajmowanie się tylko Nim (por.
Łk 10,41-42), to wybór Marii, by wieść życie ukryte w zjednoczeniu ze Świętą Rodziną.
Zaangażowanie w działalność apostolską oznacza wybór części Marty. Natomiast, łączenie życia
kontemplacyjnego z troską o zbawienie dusz innych przez głoszenie Ewangelii i nauczanie jest
równoznaczne z udziałem w dobrach i Marii, i Marty. Nasz autor konkluduje, że działalność
duszpasterska będzie tym owocniejsza, im bardziej współcześni apostołowie będą ukryci w Bogu453.

3.3. Umiłowanie pracy
Do zagadnienia dotyczącego cnót względem samego siebie przynależy również aspekt miłości do
pracy. Bóg stworzył człowieka jako swego współpracownika i wezwał go do realizacji tego
powołania przez pracę. Jednak, na skutek upadku człowieka w grzech, praca stała się mozołem i
nabrała charakteru pokutnego. Święta Rodzina wierna zwyczajom swych przodków z pokorą
podejmowała trud pracy. Jej życie wyznaczał rytm modlitwy, posiłków, pracy i odpoczynku po niej.
Syn Boży, będąc cieślą, przywrócił pracy godność, nadając jej szlachetny wymiar, dzięki któremu
ma ona wpływ na rozwój jednostek i całych społeczeństw. W odniesieniu do tak pojmowanej
natury pracy Jan Berthier głosi, żeby każdą własną pracę łączyć z pracami Świętej Rodziny i
uświęcać ją, tak jak oni - modlitwą i pokutą, Wówczas praca dostarczy nie tylko środków
materialnych, ale i duchowych. Ponieważ bliski był Ojcu Założycielowi klimat życia w
zgromadzeniach zakonnych, przypomina im o właściwym wykorzystaniu czasu modlitwy i pracy
zgodnie z regulaminem, co owocuje pożytkiem dla domu454.
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Obowiązek pracy zabezpiecza człowieka przed bezczynnością, która skutkuje popadnięciem w
grzech455. Namysł nad przyczynami, dla których ludzie obdarzeni wieloma talentami nie podejmują
pracy dla dobra rodziny, społeczeństwa, ojczyzny, ale obracają je w niwecz, prowadzi Ojca Berthier
do wniosku, że człowiekowi brak odpowiedzialności w wypełnianiu Bożego nakazu, by czynić
sobie ziemię poddaną. Od momentu grzechu pierworodnego człowiek popada nieustannie w
niewolę pożądania i zapomina, że z Bożego wyroku musi pracować na swe utrzymanie w pocie
czoła. Nasz autor przypomina, że to postanowienie Boga jest aktem Jego miłosierdzia, które ma
moc podniesienia z upadku. Praca przywraca człowiekowi godność i rozwija w nim cnoty456.
Obszar ludzkich zatrudnień jest niezmierzony, zatem nie jest możliwe, by człowiek mógł oddawać
się jedynie kontemplacji. Wielu zakonników prowadzi życie aktywne, priorytetowo traktując pracę.
Większość z nich to kapłani. Berthier wzywa ich do pracy nad swym rozwojem intelektualnym i
duchowym, zwłaszcza, jeśli są zobligowani do spowiadania i głoszenia Słowa Bożego (por. Mal
2,7). Za grzech poczytuje przełożonym aprobatę dla kapłana niewykształconego bez ważnego
powodu, gdyż nauczanie innych wymaga głębokiej wiedzy i odpowiedzialności za postępy uczniów.
Przypomina też, by w zakonnikach wykształcić ducha pokornej służby na wzór pracy Jezusa.
Powołując się na świętego Alfonsa Liguori, Założyciel nakazuje zwrócić uwagę na potrzebę
uświęcania pracy nie dla korzyści, ale z posłuszeństwa, które pozwala stać się użytecznym dla
innych i chroni przed pokusami. Ponadto zaleca ukochać zajęcia uciążliwe i nieprzyjemne, i
pracować ze świadomością obecności Boga457.
Przyjęcie takiej postawy uświęca wszelkie działania i pomnaża zasługi duszy, bo wszystkie zajęcia
przepisane regułą, mają jeden cel – zbawienie, a ich zaniedbywanie hamuje wzrastanie w świętości.
Prowadzą do niej dwie drogi. Pierwszą jest surowe życie. Natomiast drugi sposób, możliwy do
zaakceptowania dla każdego, polega na uświęcaniu codziennych czynności458. Jego skuteczność
zależy od trwania w stanie łaski uświęcającej i złożenia Bogu aktu ofiarowania: „Mój Boże, który
jesteś nieskończenie doskonały i cudowny, miłuję Cię nade wszystko i z miłości do Ciebie ofiaruje
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Ci wszystko, co dzisiaj zrobię. Pragnę, by to służyło Twej chwale, nawróceniu grzeszników,
wytrwałości sprawiedliwych, wyzwoleniu wszystkich dusz czyśćcowych. Chcę zyskać dzisiaj dla
nich możliwe odpusty i ofiarować je za wszystkie dusze (lub te w szczególności)” 459. Akt należy
ponawiać w szczególnych okolicznościach, a uczyniony rano obejmuje wszystkie prace dnia,
odpoczynek, sen i zachowuje swą moc do chwili popełnienia grzechu ciężkiego, który go znosi, tak
jak nieczysta intencja (np. pomoc choremu, by odziedziczyć po nim dobra). Natomiast unikanie
grzechu i złej intencji powoduje, że dzieła ofiarowane Bogu zyskają w Jego oczach wyższą wartość
niż największe zwycięstwa w historii460.
Zwracając się do ludzi młodych, Berthier podkreśla wagę ich pracy, jakim jest obowiązek nauki.
Wiąże go z pojęciem uczciwości wobec rodziców, nauczycieli i samych siebie. Dobrze
wykorzystany czas nauki pozwoli młodemu człowiekowi w przyszłości działać na rzecz Kościoła
i społeczeństwa, a także pracować dla zbawienia461.
Czas odpoczynku i posiłku jest nieodzownym dopełnieniem czasu pracy. Założyciel
wspomina o klimacie refektarza i zapewnia, że rozmowy konieczne lub pobożne nie muszą być
pozbawione wesołości. Zachęca do służby Bogu w radości w ciągu dnia i do złożenia duszy w ręce
Zbawiciela przed snem462.
Ostatnią, ale nie najmniej ważną w omawianym przez Berthier porządku cnót względem
samego siebie, jest cnota roztropności. Jest ona zasadą wszystkich czynów, wszystkich
przedsięwzięć ludzkich. Ukazuje jak działać w sposób zgodny z prawem. Ona decyduje o
rozpoczęciu działania i przewiduje jego przebieg, osądzając możliwości samego czynu i jego
okoliczności. Berthier wymienia sytuacje, w których można rozpoznać roztropność. Należą do
nich: stan choroby, rozmowa z kapłanem, determinacja woli do mobilizacji wszystkich sił w
pokonywaniu przeszkód i podejmowaniu dobrych czynów. Natomiast, do wad, pochodzących z
braku roztropności, zalicza m.in.: pośpiech, nierozważność, niestałość, a do wad – z nadmiaru
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roztropności: opieszałość, która jest śmiercią dla duszy i zbyt drobiazgowe podejście do spraw
obecnych i przyszłych, ograniczające szanse powodzenia dużych przedsięwziąć463.
Cnotą, obejmującą wszystkie cnoty moralne, które człowiek może praktykować, względem Boga,
bliźniego i samego siebie jest sprawiedliwość. Umożliwia ona egzekwowanie praw należnych
jednostce. Wśród przeszkód w praktykowaniu sprawiedliwości nasz autor wymienia brak
poszanowania ludzkiej godności, dbałości o dobro wspólne, zgodę na nieprawość. W swej
koncepcji Berthier ujmuje cnotę sprawiedliwości względem innych w trzech kategoriach. Pierwsza
opiera się na wdzięczności za otrzymane dobra od Boga, rodziców i ojczyzny. Bóg jest dawcą
najznakomitszej z cnót - religijności, która zbliża do cnót teologalnych i inspiruje do pobożności.
On jest godzien ofiarowania Mu wszystkiego, co człowiek posiada. Natomiast, wyrazem
wdzięczności rodzicom i ojczyźnie jest pobożność synowska, podobnie jak szacunek i
posłuszeństwo - przełożonym464. Druga, nie na mocy sprawiedliwości, ale jednak pod karą grzechu
obejmuje przede wszystkim cnotę prawdomówności i sprawiedliwości, rozumianej jako obowiązek
nałożenia kary na winnych. Ten kontekst zakłada odpowiedzialność osobistą i podejmowanie
pokuty za własne grzechy. Trzecia dotyczy cnót: hojności, miłosierdzia, uprzejmości, życzliwości,
których praktykowanie rozsądza się nie pod karą grzechu, ale na mocy uczciwości. Otwierają one
drogę do zdobycia szacunku w społeczności, w jakiej się żyje, pamiętając, że Bóg sądzi według
prawdy, człowiek według tego, co przyjmuje za prawdę465.
Berthier porusza także kwestię sprawiedliwości społecznej, podejmując zagadnienie rozdzielania
zgodnie z humanitarnymi zasadami takich dóbr jak: wynagrodzenia, godności, stanowiska. W jego
pismach poczesne miejsce znajduje problematyka z zakresu prawa cywilnego, którą interpretuje w
kategoriach ludzkiego działania podyktowanego przez cnotę sprawiedliwości. Podkreśla wyraźnie,
że prawo ludzkie w odniesieniu np. do małżeństwa i rodziny nie może być niezgodne z prawem
Bożym i wyraża troskę o poszanowanie godności człowieka bez względu na okoliczności.
Przestrzega przed tyranią na poziomie sprawowania władzy, która nie ujdzie sprawiedliwości Bożej.
Prawo do posiadania dóbr doczesnych, do godnego życia, a także do radości z owoców swej pracy
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Por. J. Berthier. L'art. s. 305-307.
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Por. Tamże. s. 309-311.

465

Tamże. s. 311-312.
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jest prawem ogólnoludzkim. Jednak człowiek nie może zapominać, że życie ziemskie jest
krótkotrwałe, a jego celem jest wzrastanie w miłości Boga aż do pełnego zjednoczenia z Nim466.
Podsumowując należy zauważyć, że pisma Jana Berthier zawierają bogate spectrum zasad
praktykowania miłości Boga. Pragmatyczne podejście do tematu nakazuje autorowi dokonać
szeregu klasyfikacji cnót tak, aby rozwijanie ich okazało się autentyczną drogą do głębokiej
egzystencjalnej przemiany i pełnego zaufania Bogu, które prowadzą do umiłowania Stwórcy. Temu
służy przede wszystkim podział cnót na trzy główne grupy - wobec Boga, bliźniego i samego siebie.
W każdej z nich wyróżnia odpowiednie podgrupy cnót, które w kontekście dążności do zbawienia
nabierają cech soteriologicznych. Analizując szczegółowo sposoby doskonalenia siebie w
codzienności, Ojciec Założyciel wyjaśnia tajemnicę wzrastania w miłości Boga i pragnie, aby dla
każdego człowieka wzorem w realizacji cnót było ukryte życie Świętej Rodziny.

466

Por. J. Berthier. L'homme. s. 238-239.
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Rozdział IV.
ZJEDNOCZENIE Z BOGIEM JAKO WYRAZ DOSKONAŁEJ
MIŁOŚCI

Zjednoczenie w miłości z Bogiem jest ukoronowaniem duchowego rozwoju chrześcijanina.
Berthier zaznacza, że „jesteśmy tylko tym, czym jesteśmy przed obliczem Boga”467, który przenika
głębokości ludzkiej duszy, zakryte przed okiem drugiego człowieka. Dążenie do doskonałości,
wpisane od zarania w ludzką naturę, jest realizacją powołania, którym człowiek został obdarzony
w akcie stworzenia. Z pragnienia doskonałej miłości Boga rodzi się potrzeba zdefiniowania
sposobów jej realizacji. Założyciel przekonuje, że konieczne jest naśladowanie Chrystusa w
codzienności. Taka postawa prowadzi do upodobnienia się do Niego, co stanowi istotę doskonałej
miłości Boga.

1. Pragnienie doskonałej miłości Boga
Każde ludzkie działanie, odczytane z perspektywy spełnionego pragnienia wyznacza kolejny
odcinek duchowej biografii, ponieważ ma wpływ na ukształtowanie samej osoby i płaszczyzny jej
relacji z innymi. Pragnienie aktywności, skierowanej ku Stwórcy ujawnia dynamizm ludzkiego
ducha i zbliża człowieka do Boga. Zatem tęsknota do doskonałej miłości Boga jest kluczem do jej
osiągnięcia. Źródła świętości biją na dnie miłującej duszy. Posiadanie ideału pomaga pokonywać
trudności, pomnaża gorliwość w dążeniu do niego. Natomiast na drodze do zjednoczenia z Bogiem
pragnienia dóbr ziemskich przysparzają duszy cierpień i wiodą do jej zniewolenia, a pragnienie
nieba uzdalnia duszę do rzeczy wielkich. Święty Alfons Liguori podnosi znacznie pragnienia miłości
Boga większej, niż mieli święci i cierpienia większego, niż doświadczyli męczennicy. Berthier zwraca
jednak uwagę, że istnieją również pragnienia, które nie przynoszą owoców. Takimi tęsknotami
odznaczają się dusze leniwe. Mimo nieustannego pragnienia nie postępują ani o krok na drodze
doskonałości. W rzeczywistości ich pragnienie doskonałości jest pragnieniem zmiany okoliczności

467

Por. J. Berthier. Kult. s. 205. Ojciec Założyciel mówił do swoich uczniów, że jeśli nie mają ideału nie

dokonają niczego wielkiego. Jak wzniesiecie innych sami leżąc na ziemi?- pytał. Jeśli nie dążycie do doskonałości
nie zrobicie nic wielkiego. Zob: Wypowiedź z 14.12.1905. W: P.J. Diesburg et A. Kuczera. Adnotationes. Dz. cyt.
s. 5.
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życia, w jakich się znalazły i biernie jej oczekują. Taka postawa prowadzi do utraty posiadanych
środków, służących do spełniania bieżących zadań. Oznacza to, że człowiek jest powołany do
uświęcania się w warunkach swego bytowania i powinien podporządkować wszystkie swoje
pragnienia realizacji przykazania miłości Boga i bliźniego, której Opatrzność oczekuje każdego
dnia468.
Sens doskonałości jest sensem najgłębszym. Pojęcie doskonałości człowieka 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 według słów świętego Jana: “Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu,
a Bóg trwa w nim” (1 J 4,16)469. 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, jednakże nie każdy ją 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. Jego sens zamyka się w słowach, skierowanych
do młodzieńca: “Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i daj ubogim, a będziesz
miał skarb w niebie” (Mt 19,21), którymi Jezus wskazuje, jak osiągnąć wyższy stopień świętości,
polegający nie tylko na przestrzeganiu przykazań ale także rad ewangelicznych470.
Berthier zaznacza, że praktykowanie przykazań i rad ewangelicznych nie odnosi się wyłącznie do
stanu zakonnego. Można osiągnąć doskonałość w każdym stanie, można również w stanie
zakonnym jej nie osiągnąć. Zatem nie należy stanu zakonnego utożsamiać z doskonałością, ale
rozgłaszać te jego dzieła - powtarza Ojciec Założyciel - które mogą uświęcać członków Kościoła
Chrystusowego. Człowiek żyjący zarówno w stanie zakonnym, jak i poza nim ma obowiązek
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Por. J. Berthier. L'état religieux. s. 168; Tenże. Jakie jest moje powołanie? s. 53-54. Ksiądz Berthier

mawiał często, by czynić wszystko, co jest możliwe, a resztę zostawić Bożej Opatrzności. Zob. Articles. s. 99.
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Por. J. Berthier. Des états. s. 79.
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Por. Tamże. s. 80-82.
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dążenia do doskonałości, zaś najwłaściwszym sposobem jego realizacji jest naśladowanie
Chrystusa471.

2. Naśladowanie Chrystusa jako konieczny etap na drodze do doskonałej miłości Boga
Pisma Jana Berthier składają się na kompetentny wykład na temat łask, jakie Chrystus ofiarował
człowiekowi przez swój udział w zbawczym dziele Boga. Stwórca obdarzył człowieka wolnością,
ale czeka na odpowiedź na swoje zaproszenie. Oczekuje na miłość i uwielbienie, które pociągają za
sobą pragnienie naśladowania Jezusa w życiu, bez względu na wybrany stan. Jednak szczególny
status autor przypisuje stanowi zakonnemu472.
Ojciec Założyciel zalicza naśladowanie Jezusa do kategorii obowiązków, które należą do
ostatecznych celów człowieka, jako konsekwencja miłości Zbawiciela. Relacja oparta na miłości
może zaistnieć miedzy istotami, noszącymi w sobie pewne podobieństwo, które może stworzyć
tylko autentyczna miłość. Miłość Boga odcisnęła obraz i podobieństwo Stwórcy w każdej duszy.
Akt ten przypieczętował Jezus poprzez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Człowiek coraz
bardziej odsłania w sobie podobieństwo do Boga, formując swoje życie na kształt życia Jezusa 473.
Tak więc obowiązek naśladowania 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 świętości. Bóg
Ojciec zesłał swego Syna, aby zachęcić ludzkość do naśladowania, jak naucza św. Paweł Apostoł:
„Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane” (Ef 5,1). Jezus jest nie tylko podobny
do Ojca, ale równy Mu istotowo. Ojciec, mając w Nim upodobanie, uznaje za swe dzieci te, które
są podobne do Jego Syna. Skoro więc Jezus jest drogą prowadzącą do Ojca, to celem życia
chrześcijanina jest naśladowanie Chrystusa w myślach, słowach i czynach. Założyciel zwraca też
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W celu dokonania właściwego wyboru stanu, ksiądz Berthier podaje sposoby rozeznania swego

powołania, a następnie zasady do kierowania się przy wyborze stanu. Zob. J. Berthier. Jakie jest moje powołanie.
s. 101-121.
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Berthier powtarza za świętym Augustynem, że oddawanie czci Bogu polega na wierze, nadziei i

miłości względem Niego. Te obowiązki człowieka względem Boga zostały opracowane w innym miejscu.
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Por. J. Berthier. Notre Seigneur. s. 234-235.
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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 Adama474.
Zadaniem chrześcijanina jest zatem dokładne naśladowanie Chrystusa, które doprowadzi do
upodobnienia się do Niego. Świadomość tego obowiązku i gorliwość w jego wypełnianiu decyduje
o świętości (por. Flp 3,17). Doskonałość rodzi się z naśladowania czynów Chrystusa, które
pozwalają na udział w Jego zasługach a w konsekwencji także w Jego naturze w wieczności475.
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. Z patrzenia wypływa medytacja nad poszczególnymi
wydarzeniami z życia Syna Bożego i cnotami, które się w nim uwidaczniają. Medytacja z kolei
prowadzi 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, jak oceniłby dokonany właśnie wybór476. Taka
postawa rozwija miłość do Jezusa i skłania do wnikliwego przyglądania się Jego cnotom. Nasz autor
podpowiada, aby każdego dnia rozważać jedną z nich oraz wzbudzić pragnienie jej nabycia.
Podkreśla, jak wielką rolę w jej praktykowaniu odgrywa sprecyzowanie cech pożądanej cnoty, aby
rano powziąć postanowienie kierowania się nią i odnawiać je w ciągu dnia. Wówczas praktykowanie
cnót nada nowy wymiar życiu, ułatwiając zmagania ze skłonnościami natury. Dlatego nie wystarczy
samo rozważanie wartości cnót, ale konieczne jest konkretne postanowienie działania zgodnie z
nimi, by móc powiedzieć: “Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”(Łk 9,57).
Ufne spojrzenie na Chrystusa, wiara i uczucie głębokiej do Niego miłości spowodują, że człowiek
będzie mógł przejść do dalszego etapu naśladowania, polegającego na pogłębieniu procesu
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Mowa tutaj o upodobnieniu się do Chrystusa, jako finalnym etapie naśladowania. Współczesna

teologia duchowości używa na określenie tego zjawiska terminu chrystoformizacja. Zob. T. Paszkowszka.
Chrystoformizacja. W: LDK. Red. M. Chmielewski. Lublin-Kraków 2002. s. 123-124.
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Por. J. Berthier. Notre Seigneur. s. 235-242; Konstytucje MSF 1895. nr 1.
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Por. J. Berthier. Notre Seigneur. s. 243-248; Nasz Założyciel zachęca matki chrześcijańskie do tego,

by czyniły wszystko, co w ich mocy, aby Chrystus stał się wzorem i celem uczynków ich dzieci. Zob : Matka
według Serca Bożego. s. 120.
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odwzorowywania przykładu Syna Bożego. Na tym etapie Założyciel zaleca zanurzyć się w Sercu
Jezusa. Poznawać Jego usposobienie i wszystkie uczucia, by według nich formować własne serce
(por. Flp 2,5) w duchu sprawiedliwości i miłości Bożej. Odwołując się do świętego Pawła, wzywa,
aby nie baczyć na pożądania ciała, skupić spojrzenie na Jezusie, dając wobec świata świadectwo
bycia chrześcijaninem przyobleczonym w Chrystusa477.

3. Stan zakonny najlepszą drogą do doskonałej miłości Boga
W niemal wszystkich swoich książkach Berthier akcentuje powszechność woli zbawczej
Boga. W wyjątkowy sposób realizacji woli Bożej służy życie według rad ewangelicznych w stanie
zakonnym. Definiuje ten stan jako formę życia, która bardziej niż inne sprzyja wypełnianiu
wymagań Ewangelii ze względu na zachowywanie ślubów: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa478.
Ustanowienie stanu zakonnego dokonało się dzięki łasce, którą wraz z nowym prawem przyniósł
Jezus, przychodząc na ziemię. Otworzył w swoim Kościele nową formę życia, wiodącą skutecznie
do osiągnięcia doskonałości. Stan zakonny na mocy prawa boskiego jest zalecany przez Boga, ale
nie jest nakazany. Ojcowie Kościoła w swoich pismach wyróżniają dwa rodzaje stanów życia
chrześcijańskiego. Pierwszy dotyczy tych, którzy przestrzegają przykazań, a drugi - dzięki
zachowywaniu rad ewangelicznych pozwala wznieść się na wyższy poziom duchowy - to stan
zakonny479. Doktryna tego stanu została przekazana Apostołom przez Jezusa słowami, które
czytamy w Ewangelii: „Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i daj ubogim, a
będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną” (Mt 19,21), oraz “Jeśli kto chce pójść
za Mną, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mt 16,24)480.
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du T.R. Père J. Berthier à Mademoiselle Elisabeth Vidal. Grave 1895-1908. s. 6.
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Por. J. Berthier. Des états. s. 83; P.J. Ferrand. Adnotationes. s. 48.

479

Por. J. Berthier. Des états. s. 85.

480

Por. Tamże. s. 91. Ojciec Berthier stwierdza, że dla zakonnika Święta Rodzina jest najpiękniejszym i

najdoskonalszym ideałem, do którego w życiu zakonnym powinni dążyć. Święta Rodzina jest jakby tajemniczą
drabiną

do nieba. Jezus Maryja i Józef, stanowią kompletny wzór do naśladowania w życiu zakonnym.
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Stan zakonny winien być otoczony szacunkiem ze względu na swe boskie pochodzenie i szczególne
błogosławieństwo Odkupiciela. Życie w tym stanie nie tylko prowadzi do doskonałej miłości Boga,
do której powinni zmierzać wszyscy chrześcijanie, ale jego istotą jest wypełnienie woli Bożej
wyrażonej w przykazaniach i zawartej w radach ewangelicznych481. Zakonnik zobowiązany jest do
dokonywania dzieł, które przynoszą chwałę Bogu. Wśród nich szczególną wagę posiada
ofiarowywanie Bogu cierpień. Jeśli zatem przez śluby zakonne człowiek uczyni z siebie ofiarę
całopalną, łącząc swoje cierpienia z cierpieniami Zbawiciela na krzyżu, wypełni akt religijny w
sposób doskonały482.
Od wieków stan zakonny stanowi najpiękniejszą ozdobę i siłę Kościoła, broniąc Jego wiary i
moralności, i angażując się w dzieła miłosierdzia. Ze względu na tryb życia ogranicza okazje do
grzechu, chroni przed utratą łaski i ułatwia trwanie w niej. Umacnia w walce z pychą, egoizmem i
dominującym, zwłaszcza w obecnym świecie, materializmem. Wyrażając istotę Kościoła jako
Oblubienicy stan ten umożliwia wybór doskonałego sposobu praktykowania cnót483, choć nie jest
nakazem, ale zaleceniem484.
Osoby zakonne mają szczególny obowiązek dawania świadectwa swej dojrzałości chrześcijańskiej,
gorliwie dążąc do doskonałości. Rozważając zagadnienie grzechu w kontekście realizacji powołania
zakonnego, Założyciel stwierdza, że zaniechanie tego dążenia jest poważniejszym wykroczeniem
przeciwko miłości Bożej, niż tylko unikanie grzechu ciężkiego, jakim jest przekroczenie ślubów i
reguły zakonnej. Zastanawia się jednak, czy zakonnik przyjmuje habit, aby zadowolić się jedynie
nieobrażaniem Boga poważnie, nie pragnąc osiągnięcia doskonałości, do której są wezwane
wszystkie dzieci Kościoła. Doskonałość chrześcijańska, konstatuje Berthier, jest skarbem

Wypowiedź w czasie uroczystości ślubów czasowych z 04.10.1902 roku. W: P.J. Hellmann Adnotationes. Retraite
1902. s. 30-31.
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nieskończonym, o którym mówią Święte Księgi i w którym partycypują wszyscy pragnący przyjaźni
z Bogiem (por. Mdr 7-8)485.
Doskonałość jest źródłem prawdziwego dobra. Zwątpienie w tę prawdę prowadzi do
zakwestionowania sensu śmierci, odbiera wartość słowom świętego Augustyna: “Stworzyłeś nas
bowiem jako skierowanych ku Tobie. I niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie
spocznie”486. Zjednoczenie z Bogiem stanowi cel życia duchowego osoby zakonnej, która rezygnuje
z dóbr ziemskich i wyrusza na poszukiwanie Boga i Jego miłości. Zakonnik musi być świadomy,
że dokonany przez niego wybór wymaga od niego gotowości złożenia siebie w ofierze Bogu, aby
wzrastać w Jego miłości. Ojciec Założyciel, odwołując się do swego zakonnego doświadczenia,
przypomina wielokrotnie swoim uczniom, że doskonałość przejawia się w miłości bliźniego, która
jest wyrazem miłości Boga. Doskonałość polega zatem na miłości Boga i bliźniego przez
zachowywanie wierności przykazaniom i radom ewangelicznym. W ich przestrzeganiu i realizacji
charyzmatu danego zgromadzenia objawia się świętość Kościoła i tajemnica obecności Boga.
Zatem końcem prawa, zarówno starego, jak i nowego jest miłość Boga i bliźniego487.

3.1. Praktyka rad ewangelicznych jako wyraz doskonałej miłości Boga
Zanim Jan Berthier podejmie tytułową kwestię, zgodnie z wymaganym porządkiem wykładu
definiuje termin ślub jako obietnicę czynienia wszelkiego możliwego dobra złożoną Bogu w sposób
świadomy i dobrowolny. Dzięki ślubowi to samo dzieło, które zostałoby podjęte przy pomocy
talentów wyłącznie naturalnych, będzie wykonane sprawniej i szybciej ze względu na Boże
błogosławieństwo, spoczywające na nim i na jego wykonawcach. Dziedzina ofiarowana Bogu
winna być Mu miła, aby zaangażowanie w nią było wyrazem czci godnej Stwórcy. Warunkiem
ważności ślubu jest świadoma zgoda na ten akt, dobra intencja jego wykonania i samo działanie,
do którego zobowiązany jest ślubujący pod karą grzechu488. Przypatrując się duchowej strukturze
człowieka w kontekście wierności obietnicom złożonym Bogu nasz autor stwierdza, że
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Por. J. Berthier. L'état religieux. s. 166-167; Tenże. Jakie jest moje powołanie. s. 57-67.
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Św. Augustyn. Wyznania I.1.1. Tłumaczył: Z. Kubiak. Warszawa 1987.
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Por. Ksiądz Jan Berthier. s. 307.
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człowiekiem kierują trzy siły, które odwracają go od dążeń ducha a skłaniają ku temu, co
przyziemne, zatem i do niedotrzymania ślubu. Należą do nich pożądliwość bogactwa, dążność do
zaspokojenia pragnień ciała oraz niewłaściwie pojęta wolność i niezależność w działaniu., które
mogą prowadzić do relatywizmu. Pomocą w odważnym przeciwstawianiu się tym dążeniom są rady
ewangeliczne489. Berthier nazywa je ojcowskimi zaproszeniami Boga, wiodącymi do chwały
Kościoła, który je szanuje i zachowuje. One wznoszą człowieka ponad to, co małe i przemijające.
Za św. Tomaszem z Akwinu Ojciec Założyciel twierdzi, że każda z nich jest doskonała
substancjalnie, jak i ze względu na zachętę do życia religijnego490. Zachowywanie ich bez uczynienia
ślubu jest miłe Bogu, lecz ślub powoduje, że człowiek szybciej postępuje na drodze do
doskonałości, np.: w perspektywie wieczności życie w dziewictwie jest bardziej doskonałe niż w
stanie małżeńskim, ale dopiero ślub czystości czyni duszę doskonalszą i podnosi ją na wyższy
poziom miłości Boga491.

3.1.1. Posłuszeństwo
Jan Berthier rozważa ślub posłuszeństwa jako pierwszy, wiedząc jak niebezpieczna może być pycha.
Istotę posłuszeństwa dostrzega w słowach Jezusa wzywających do naśladowania Go w codziennym
dźwiganiu krzyża (por. Mt 16,24; Mk 8,34; Łk 9,23) Bóg powołał człowieka i zaprasza go do wejścia
na drogę, którą szedł Syn Boży, by każdego dnia czynić wolę Ojca, nie tylko w duchu prawa, ale z
potrzeby serca. Posłuszeństwo Maryi i Józefowi w klimacie Nazaretu ukształtowało Jezusa tak, że
był gotowy ofiarować swe życie na Kalwarii a umierając na krzyżu Jezus mógł powiedzieć
“wykonało się” (J 19,30). Według Założyciela cnota posłuszeństwa każdy czyn przemienia w akt o
wielkiej wartości. Dusza ze spokojem służy Bogu, mając pewność, że czyni wszystko, co jest Jemu
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Por. J. Berthier. Wypowiedź z 02.04.1905. W: P. Dautzenberg. Sentences. s. 34-35.
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Por. Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna. 2,2, 186,7; J. Berthier. Wypowiedź z 19.12.1905. W: P.

Dautzenberg. Sentences. s. 49-50; Tenże. Des états. s. 94.
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Por. J. Berthier. L'état religieux. s. 198-200; Sługa Boży wymagał od swoich uczniów potrójnej

dyspozycji. Pierwsza polegała na poświęceniu życia praktyce rad ewangelicznych, druga formacji następnych
misjonarzy, trzecia natomiast realizacji misji zagranicznych. Zob. Articles. s. 43.
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miłe. Przeciwne uczucia rodzi nieposłuszeństwo, zasiewając w duszy ziarno niepokoju,
przyczyniając się do smutku przełożonych, zgorszenia współbraci a bywa, że i do ruiny wspólnoty.
Posłuszeństwo Bogu na wzór Chrystusa pomaga zwyciężać pokusy szatańskie i wszelkie zło.
Wszystkim staraniom człowieka posłusznego Bogu towarzyszy łaska a w niebezpieczeństwie
osłania go płaszcz Boskiej Opatrzności492.
Ojciec Założyciel zastanawia się również nad odpowiedzialnością, jaką ponoszą przełożeni za
realizowanie ślubu posłuszeństwa w zakonie. Rozpatrując tę kwestię, zaleca im zasięganie rady u
asystentów kapituły, zwłaszcza w przypadkach podejmowania trudnych decyzji, a także w
wątpliwościach związanych z wypełnianiem obowiązków. Natomiast przełożonemu nowicjatu
poleca czuwać nad przekazywaniem prawdy o zbawieniu i nad rozwojem życia duchowego według
zasad chrześcijańskich. Przełożony z racji pełnionej funkcji swą troską winien otaczać wszystkie
dziedziny życia wspólnotowego493. Berthier z naciskiem podkreśla, że prawem i obowiązkiem
przełożonego jest nieustanne doskonalenie własnego życia, aby było dla innych świadectwem
miłości Boga przez modlitwę, rozmyślanie, szereg praktyk pobożnych, w których nie mogą
przeszkadzać liczne codzienne zatrudnienia494.
Nowicjat i seminarium są miejscami szczególnego pogłębiania wiary w oparciu o dialog Boga z
człowiekiem, ale i człowieka z człowiekiem. Dlatego Założyciel w swoich pismach uwrażliwia
seminarzystów na miłosierdzie dobrego ojca przełożonego, który nie zapomina, że surowość w
postępowaniu z podopiecznymi jest cnotą równie niezbędną jak łagodność, gdyż obie się
uzupełniają. Nasz autor poucza, by w przełożonych dostrzegać samego Jezusa i trwać na modlitwie
za nich. Pragnie też umocnienia w seminarzystach ducha zakonnego przez praktykę cnót, a w
szczególności posłuszeństwa, którą rozumie przede wszystkim jako unikanie grzechów
przeciwnych ślubowi. Grzechem ciężkim przeciwko temu ślubowi nazywa odrzucenie nakazu
swojego przełożonego w materii ciężkiej. Właściwie, zdaniem Berthier, w takim wypadku dochodzi
do popełnienia dwóch grzechów: jeden przeciwko posłuszeństwu, drugi przeciw religii, do których
należy jeszcze dodać zło wyrządzone całej wspólnocie, ujawniające się w lekceważącym stosunku
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Por. J. Berthier. L'état religieux. s. 201-205; Bóg Ojciec – Święty Józef. Duchowe ojcostwo. Dz. cyt.

s. 26; Un Apôtre de nos jours.s. 529-533.
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Por. J. Berthier. L'état religieux. s. 207-212; P.J. Ferrand. Adnotationes. s. 3.
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Por. J. Berthier. L'état religieux. s. 212-217.
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podważającym autorytet przełożonego przez słowa, znaki i czyny495. Natomiast zachowywanie
przykazania miłości zapobiega tego rodzaju sytuacjom, gdyż jak tłumaczy Ojciec Założyciel,
wzajemna miłość sprawia, że można przystosować swą wolę do woli tych, których się kocha, a
szacunek dla przełożonego pozwala ulegać jego zdaniu bez dyskomfortu psychicznego. Na
zasadach wzajemnej miłości i szacunku oparte było życie Świętej Rodziny, która do końca
pozostała wierna przepisom prawa Mojżeszowego i Bożym przykazaniom. Chrystus przez
posłuszeństwo zyskał łaskę niezbędną do wykonania swej zbawczej misji.
Berthier pragnie, aby idea posłuszeństwa panująca w Świętej Rodzinie była rozumiana i umiłowana
w rodzinach zakonnych, aby przełożeni byli sługami swych braci, a ci zaś ślub wyrzeczenia swej
woli byli posłuszni przełożonym. Praktykując radę posłuszeństwa zakonnik oddaje Bogu swą
wolność i wolę, uwalnia się od uważania swej woli za wolę Bożą. Nabiera pewności w działaniu, a
dzięki cnocie posłuszeństwa pozyskuje błogosławieństwo dla wspólnoty, która już na ziemi może
kosztować smaków nieba496.
Cnotę posłuszeństwa nasz autor dostrzega w bezinteresownej postawie, pozbawionej chęci
realizowania własnych ambicji, która czyni człowieka gotowym wypełniać wolę Boga wyrażoną
przez przełożonych. Istotą tej cnoty jest zdecydowana i świadoma rezygnacja ze swego ja w imię
miłości Boga, z której płynie radość służenia innym. Dzięki niej człowiek oddaje siebie Bogu i
bliźniemu, pamiętając, że Stwórca miłuje radosnego dawcę. Dlatego przełożeni, wydając polecenia
nie odwołują się do posłuszeństwa ani prawa, ale do miłości. Jezus trwający w miłości Boga, jest
nieustannie gotowy do pełnienia woli Ojca, będąc posłusznym aż do śmierci.
Istnieją trzy stopnie posłuszeństwa. Pierwszy polega na zewnętrznym wykonywaniu nakazów.
Drugi, który przydaje wartości pierwszemu, opiera się na poddaniu woli własnej woli przełożonego
i wewnętrznym pragnieniu wykonania nakazu. Bez tej dyspozycji posłuszeństwo nie osiągnie rangi
aktu cnoty, ale pozostanie mechanicznym wypełnieniem polecenia pod przymusem, prowadzącym
do niebezpieczeństwa manipulacji przełożonym w imię własnych interesów bądź do zupełnego
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Por. Tamże. s. 218-219; Tenże. Wypowiedź z 09.12.1905. W: P. Dautzenberg. Sentences. s. 26-27.
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zasługuje się na piękny tytuł Misjonarza Świętej Rodziny. Zob: J. Berthier. Wypowiedź w wigilię Uroczystości
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odrzucenia i zaniechania praktyki posłuszeństwa pod pozorem niemożności jej podjęcia.
Natomiast, w najwyższym trzecim stopniu posłuszeństwa uległość współpracuje z rozsądkiem.
Jeśli zakonnik widzi Boga w przełożonym, wnioskuje logicznie, że wola przełożonego jest wolą
Boga, który zawsze pragnie dobra dla człowieka. Bóg ma prawo do posłuszeństwa i scedował je na
swych zastępców w Kościele, a oni w ten sposób zyskują autorytet w oczach podwładnych. W
związku z powyższym, konkluduje Berthier, należy przeciwstawiać się wszelkiej nieuzasadnionej i
płynącej z egoistycznych pobudek krytyce przełożonych, która czyni spustoszenie w duszach
zakonnych497 Duch buntu jest zawsze przyczyną nieporządku a w konsekwencji rozłamu w życiu
wspólnoty zakonnej jak i rodzinnej. Założyciel zwraca się do przełożonych i rodziców, aby
umacniali swój autorytet naśladując, cnoty Świętej Rodziny i dawali dobry przykład, który jest
podstawą wychowania dzieci498.

3.1.2. Czystość
Fundamentalną cechą życia duchowego w Jezusie jest troska o harmonijną jedność między
rzeczywistością cielesną a duchową. Dbałość o zintegrowanie obu sfer, aby życie każdego
człowieka mogło zyskać wymiar ewangeliczny, skłania Ojca Założyciela do dokonania
podstawowego rozróżnienia między czystością zwyczajną duszy, czyli wyrzeczeniem się grzesznych
namiętności oraz dziewictwem, rozumianym jako zachowanie bezżenności w stanie zakonnym.
Rozważając dziewictwo Świętej Rodziny, nasz autor podkreśla, że Maryja i Józef byli zjednoczeni
w umiłowaniu czystości, a jednocześnie przez związek małżeński sobie wzajemnie oddani w jej
zachowywaniu499.
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157

Pragnienie wypełniania woli Bożej rodzi w duszy potrzebę wyrzeczenia się wszystkiego, co ziemskie
dla miłości Jezusa, który w zamian obiecuje udział w życiu wiecznym (por. Mt 19,29). Dziedzictwo
życia wiecznego wiąże się z gotowością do największych wyrzeczeń, dowodzi Berthier, podając
przykłady Maryi, Józefa, Jana Chrzciciela. Zachęca, by wsłuchać się w głos obietnicy Chrystusa i
przez ślub czystości, uczynić Go Oblubieńcem duszy. Duszę, która dokona takiego wyboru zdobić
będzie nadprzyrodzone piękno - odbicie boskiego piękna, mające moc uświęcania ciała500.
Ojciec Berthier, opowiadający się za świadomą decyzją wyboru dziewictwa przypomina, że ślub
czystości zabrania wszystkich aktów wewnętrznych i zewnętrznych, które byłyby sprzeczne z ideą
cnoty czystości. Grzechy przeciwne tej cnocie są zawsze grzechami przeciwko ślubowi. Grzech
uczyniony dobrowolnie przeciw czystości, nawet tylko w myślach, przez osobę nie związaną
ślubami jest ciężki, natomiast popełniony przez osobę związaną ślubami jest i obrazą Boga, i
złamaniem ślubu. Inaczej wygląda sytuacja dusz nieustannie wystawianych na pokusy, które
uważają je za grzechy. Wspierane radą spowiednika i oddane modlitwie, zyskują siłę, by odrzucić
te myśli i zachowywać pokój wewnętrzny. W ten sposób odnoszą zwycięstwo nad szatanem w
przeciwieństwie

do

osób,

które

dopuszczają

się

czynów

nieczystych,

popełniając

świętokradztwo501.
Symbolem czystości w ikonografii jest biała lilia, która podkreśla urodę świętości jednocześnie
sugerując, że ze względu na swą delikatność wymaga ogromnej troski. Założyciel rozumie
doskonale, że zachowanie czystości jest efektem stałej czujności, pracy nad sobą, umartwiania
zmysłów, dlatego podaje praktyczne metody zapobiegania temu grzechowi. Pierwszą i najbardziej
konieczną według autora jest unikanie okazji, dobrowolnego angażowania się w sytuacje natury
towarzyskiej o podwyższonym stopniu ryzyka, wynikającym z upodobania w drugiej osobie, które
bazuje na różnicy płci. W życiu zakonnym tego rodzaju okoliczności powinni regulować
przełożeni, którzy muszą być na bieżąco informowani o tym, co może osłabiać doskonałą czystość
poszczególnych dusz. Zdaniem Założyciela wszelkie kontakty ze światem zewnętrznym stanowią
w tej materii potencjalne zagrożenie, którego w miarę możliwości należy się wystrzegać.

Sakrament, rozważanie męki Pańskiej), 2. Aktywność (umiłowanie pracy i nauki), 3. Przebywanie w wieczności.
Wypowiedzi w czasie rekolekcji 1902 roku. W: P.J. Hellmann Adnotationes. Retraite 1902. s. 17-19 i 27-30.
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Ewangeliczny nakaz miłości bliźniego można równie dobrze spełniać, trwając na modlitwie w jego
intencji, jak i przez bezpośredni kontakt osobowy502.
Drugą metodą sprzyjającą zachowaniu czystości jest praca, gdyż bezczynność i lenistwo wzmagają
ataki złego ducha. Bóg wymaga od człowieka pracy pożytecznej, która wynagrodzi grzechy i
ustrzeże od upadków. Rozumiejąc kondycję psychiczną człowieka przełomu wieków, Berthier
nawołuje, by nie poddawać się apatii, poszukiwać ratunku w modlitwie przed zniechęceniem do
pracy i z ufnością powierzać się opiece Bożej Opatrzności, podejmując praktyki pokutne503.
Człowiek podejmujący w sposób wolny decyzję o dozgonnym trwaniu w dziewictwie musi
rozumieć, że jej głęboki sens ujawnia się również w podejmowaniu wysiłku umartwiania zmysłów
zewnętrznych i wewnętrznych. Wzrok, słuch, węch, smak powinny być nakierowane na
odczuwanie zachwytu tylko w kontakcie z Jezusem i unikanie czerpania radości ze wszystkiego, co
przyziemne, począwszy od uciech stołu a skończywszy na zbytniej poufałości z innymi ludźmi.
Osobne miejsce Założyciel poświęca zmysłowi dotyku, który należy traktować z wyjątkową
wstrzemięźliwością, unikając powolności w staraniach niezbędnych wobec siebie i swego ciała,
które jest świątynią Boga (por. 1 Kor 3,17) Człowiek kontaktuje się ze światem doczesnym za
pomocą zmysłów, dlatego jest szczególnie istotne, aby osoba zakonna, która oddaje się dziełom
miłosierdzia i zobligowana do pracy poza klasztorem, przestrzegała wskazań Ojca Założyciela dla
zachowania doskonałej czystości serca i ciała504.
Kolejnym przedmiotem rozważań naszego autora jest konieczność podjęcia umartwiania zmysłów
wewnętrznych, a wśród nich pamięci, ducha i serca. Francuski autor zachęca do zatarcia w pamięci
walorów życia świeckiego wraz z jego przyjemnościami i doznanymi porażkami. Dusza dziewicza
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nie powinna nosić w sobie obrazu człowieka i karmić się wspomnieniami, żeby móc wewnętrznie
rozkoszować się obrazem Boskiego Oblubieńca. Przyjaźń z osobą o uporządkowanej tożsamości
ma nieocenioną wartość, ale już święty Augustyn przestrzegał, że miłość duchowa rodzi uczucia
związane ze sferą cielesną, której efektem - pułapka pożądania. Rozpoznawanie, czy uczucie,
którego się doświadcza, nie nabiera zabarwienia poza duchowego, jest niezbędnym warunkiem na
drodze zachowywania czystości. Berthier wyjaśnia, że jeśli w relacjach z innymi osobami, nawet
przełożonymi pojawia się satysfakcja zmysłowa, wówczas w sercu powstaje nieład, bo stworzenie
zajmuje miejsce Stwórcy. Niepokój duszy jest wystarczającym powodem, by położyć kres
stosunkom, które są jego przyczyną i powierzyć się Najświętszemu Sercu Jezusa. Wyrzeczenie i
stanowczy brak akceptacji nieczystych myśli i pragnień jest zapowiedzią zwycięstwa nad nimi, a
pokonanie pokusy okaże się “szczeblem do wzrastania w miłości Bożej”. Ewangeliczna rada
czystości, uwydatniająca oblubieńczy rys miłości ludzkiego serca prowadzi zakonnika wprost do
Serca Jezusowego505.
Bóg powołał człowieka do świętości w Chrystusie, który w Kazaniu na Górze nauczał:
“Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8). Doskonała czystość
czyni człowieka całkowicie oddanym Bogu. A wytrwałe jej zachowywanie wiąże się z nagrodą
nieba506. Czystość przynosi chwałę chrześcijaninowi, oczyszczając inteligencję i ucząc smakowania
prawd wiary. Ona nadaje życiu chrystocentryczny charakter, który stawia człowieka wobec
tajemnicy paschalnej. Dusza czysta promieniuje blaskiem boskiej piękności na cały Kościół,
którego historia obfituje w przykłady życia w doskonałej czystości. Zatem, za absurd należy uznać
teorie, dowodzi Ojciec Założyciel, dowodzące, że wymagania ludzkiej natury są nie do pogodzenia
z czystością. Te teorie uważa za przejaw ignorancji lub złej woli. Dopóki wola nie ulegnie wpływom
poruszeń zmysłowych, cnota, która ma swą siedzibę w woli nie jest dotknięta skazą grzechu507.
Doświadczenie pokazuje, że cnota czystości, stanowiąca podstawę życia zakonnego, jest
praktykowana w naszych czasach i staje się drogą do świętości dla ludzi do tego powołanych i
współpracujących z Bożą łaską.
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Jezus nakazał czujność, dlatego żaden człowiek nie jest zwolniony z czuwania nad poruszeniami w
sferze emocji i ducha, aby nie okazał się nieostrożny. Ojcowie Kościoła, nauczają, że dusza ludzka
musi zmagać się z trzema nieprzyjaciółmi, którymi są: diabeł, świat i ciało. W związku z tym,
Berthier wzywa do wzmożonej walki o zbawienie, która toczy się przez całe życie508. Wyrzeczenie
się małżeństwa przez ślub doskonałej czystości, a wraz z nim wszystkiego, co jest przeciwne istocie
dziewictwa, pozwala człowiekowi bez zastrzeżeń oddać się Bogu509. Natomiast dziewictwo pojęte
jako zachowywanie nienaruszalności ciała bez ślubu czystości, nie przyczynia się do rozwoju w
duszy cnoty dziewictwa i do szybkiego postępowania na drodze do doskonałości.
Cnota dziewictwa, utracona wskutek pragnienia uczynienia czegoś, co rani nienaruszalność ciała,
zostaje przywrócona dzięki sakramentowi spowiedzi, a grzeszna myśl - odpokutowana przez akt
skruchy, będący wyrazem zaufania w miłosierdzie Boże510. Również wdowieństwo Berthier uważa
za stan, w którym przestrzeganie rady czystości przyczynia się do osiągnięcia Królestwa Bożego,
dlatego zachęca do pozostawania w tym stanie, z wyjątkiem sytuacji, która w sposób bezpośredni
prowadziłaby do grzechu ciężkiego. Jednakże w tym miejscu, korzystając z nauki świętego Pawła,
zauważa, że wdowieństwo jest stanem bardziej szczęśliwym niż małżeństwo511 i zaznacza, że
człowiek związany węzłem małżeńskim, ze względu na obowiązki wobec współmałżonka, tylko w
ograniczonym stopniu podejmuje wysiłki, by przypodobać się Bogu. W konkluzji przypomina, że
wybór życia konsekrowanego jest wyborem najprostszego sposobu osiągnięcia miłości
doskonałej512.

3.1.3. Ubóstwo
Trzecią wśród rad ewangelicznych jest rada ubóstwa, z której wyrasta cnota, nazwana przez
Berthier, cnotą odrywającą serce człowieka od umiłowania bogactw tego świata. Istotą ubóstwa
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jest korzystanie z dóbr doczesnych w sposób wolny i pozbawiony przywiązania do jakichkolwiek
bogactw. Założyciel uwrażliwia na takie ludzkie słabości jak: pożądanie, zazdrość i
niesprawiedliwość wobec bliźnich. Ubogie życie Świętej Rodziny pozwala wypowiedzieć Jezusowi
słowa błogosławieństwa dla ubogich w duchu (por. Mt 5,3). Chrystus będąc nauczycielem ubóstwa
nakazał tym, którzy chcieli iść za Nim, by sprzedali wszystko i naśladowali Go w ubóstwie (por.
Mt 19,21). Ta rada Syna Bożego stała się przyczyną rozkwitu życia opartego na praktyce
dobrowolnego ubóstwa. Od początku istnienia Kościoła nie brakuje dusz, gotowych opuścić
wszystkich i wszystko, aby w doskonałym ubóstwie odkrywać tajemnicę zbawienia. “I każdy, kto
dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i
życie wieczne posiądzie na własność”(Mt 19,29). Ubóstwo jest znakiem bogactwa Bożego, którym
człowiek ubogi ubogaca innych. Dlatego Berthier mówi o osobach i wspólnotach zakonnych
praktykujących doskonałe ubóstwo a także o tych swieckich, którzy wspierają innych swymi
dobrodziejstwami, że cieszą się szczególnym darem, jakim jest ubóstwo ubogacające. Przestrzega
przed popełnieniem błędu bogatego skąpca z Ewangelii (Łk 16,22 i n.) i zachęca do gromadzenia
skarbów w niebie. Są one przeznaczone dla wszystkich, szczególnie dla nie posiadających żadnych
zasobów materialnych, ale z pokorą przyjmujących swe ubóstwo, które ukochali, żyjąc na wzór
Świętej Rodziny513.
Ślub ubóstwa Berthier postrzega również w aspekcie budowania wewnętrznego porządku
moralnego, który zapobiega zakorzenieniu się w duszy zła, wypływającego z braku dystansu wobec
dóbr przemijających. Chrystus, który jest Panem wszelkiego bogactwa, doświadczał ubóstwa w
różnej postaci: od chwili narodzin w nędznej szopie, przez skromne życie w Nazarecie i niedostatek
w czasie głoszenia prawdy o Bogu, aż po ogołocenie na Golgocie. W ten sposób Jego życie stało
się wzorem życia w ubóstwie, które posiada wymiar ubogacający przez obietnicę pełni życia w
Bogu. Życie człowieka, który nie jest związany z dobrami doczesnymi, jest życiem pielgrzyma, który
zmierza do swej posiadłości wiecznej, rezygnując dla niej z radości posiadania rzeczy o
przemijającej wartości. A ogołocenie z nich pozwala skuteczniej opierać się atakom szatana514.
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Przykład świętych zachęca Założyciela do nawoływania, by każdy pragnął zgodnie z
ewangelicznym wezwaniem gromadzić skarby niebieskie. Osobom konsekrowanym wyjaśnia
zasadę trzech stopni praktykowania cnoty ubóstwa. Zakonnik wstępujący na pierwszy szczebel,
uświadamia sobie Chrystusową obietnicę nagrody, ale podejmuje praktykę pod wewnętrznym
przymusem. Drugi etap stanowi tak zwane ubóstwo serca, które pozwala przywiązać się do tego,
co jest przeznaczone. Osiągając najwyższy stopień dusza zakonna zadowala się tylko tym, co
konieczne i unika wszelkiego nadmiaru. Ostatni stopień doskonałości w praktykowaniu ubóstwa
nakłada na przełożonych obowiązek zabezpieczenia rzeczy niezbędnych dla członków wspólnoty,
zwłaszcza słabych i chorych, przy czym Berthier zaleca, by sprzęty, odzież i potrawy były jak
najbardziej skromne. Wówczas wypełni się ewangeliczne błogosławieństwo, obiecane ubogim515.

4. Upodobnienie do Chrystusa jako istota doskonałej miłości Boga
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.
Bóg jest źródłem wszelkiego dobra i oczekuje, że człowiek na tę miłość odpowie, zwróci ku Niemu
swe serce, powierzy Mu duszę. Człowiek jednak nie zdaje sobie sprawy, że nie będąc w stanie łaski,
nic nie może uczynić i traci zasługę uczynionego wcześniej dobra. Tylko miłość ma moc przemienić
każde dzieło w dzieło miłe Bogu, a życiu nadać właściwą miarę. Wszystkie inne cnoty towarzyszą
miłości i rozwijają się proporcjonalnie do jej wielkości. Miłość Boga jest największym dobrem, jakie
człowiek może osiągnąć na ziemi. Ona przeprowadza bezpiecznie przez bramy śmierci i zapewnia
radość życia wiecznego516.
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Ojciec Założyciel rozróżnia jednak dwa rodzaje miłości, którą człowiek obdarza Boga. Pierwsza,
którą nazywa wdzięcznością lub miłością nadziei, nie jest doskonała, gdyż pojawia się w zamian za
otrzymane i spodziewane dobro. I druga - bezinteresowna, pozbawiona pobudek egoistycznych
jest miłością doskonałą. Jej źródłem jest sam Bóg i człowiek kocha Go ze względu na Niego
samego i Jego przymioty517.
Wszystkie stworzenia są zobowiązane do okazywania Bogu wdzięczności za otrzymane dary i łaski,
a wśród nich dar życia, który jest najcenniejszy. Samo istnienie świata w swej formie jest dowodem
nieskończonej Bożej miłości wobec człowieka. Hymn dziękczynienia na cześć Stwórcy opiewa
urodę całej ziemi i piękno ludzkiego ciała, doskonałość jego członków, a przede wszystkim duszę
i jej władze, dzięki którym człowiek jest koroną stworzenia. Nie powinien zapominać, że Bóg
powołał go do posiadania miłości, jaką On sam jest i w jakiej trwają osoby Trójcy Przenajświętszej
oraz do udziału w swoim królestwie w niebie. Aby człowiek mógł przyjąć to boskie dziedzictwo,
Chrystus będąc posłusznym woli Ojca zstąpił z nieba, stał się człowiekiem i wypełnił swą zbawczą
misję. Choć misterium Odkupienia dokonało się przed wiekami, jest źródłem łask dla każdego
człowieka w historii ludzkości od początku do końca świata. Wśród nich Berthier wymienia
zwłaszcza to, co stanowi elementy życia duchowego: chrzest, naukę religii chrześcijańskiej,
pierwszą komunię, ale i łaskę wyrzutów sumienia po złym uczynku, dobre rady, pragnienie dobra
innych, miłosierdzie Boga mimo ludzkich grzechów i oczekiwanie powrotu. Łaska ma wartość krwi
Chrystusa, bo w tajemnicy Wcielenia i Odkupienia zawarta jest miłość Boga do człowieka518. Z niej
wypływa miłość ludzka, która jest odpowiedzią na dar Boży. To są jednak przejawy, jak zauważa
nasz autor, jedynie wdzięczności i nadziei chrześcijańskiej a nie miłości doskonałej.
Miłość doskonała świadczy o pełnej dojrzałości chrześcijańskiej, wyrasta ze zrozumienia sensu
życia w perspektywie eschatologicznej. Wyraża się uczestnictwem w życiu Boga i w Jego miłości,
które jest współuczestnictwem ze świętymi, szczególnie z Maryją, wspomnianą w tym miejscu
przez J. Berthier519.
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Akt miłości doskonałej jest najwyższym aktem ludzkiego rozumu i ludzkiej woli. Polega na
wzajemnym udzielaniu się Boga i duszy. Dusza oddaje się Bogu nie z powodu doznanych łask, ale
ze względu na Jego przymioty. Człowiek obdarza uczuciem to, co jest w jego oczach piękne i
wielkie. Skłania się do ludzi, których uważa za wartościowych, nawet, jeśli kontakt z nimi nie
owocowałby żadną wymierną korzyścią. A Bóg przewyższa zalety wszystkiego, co stworzone.
Miłość do Niego powoduje, że dusza nie pragnie już żadnej innej miłości. Bóg jest wielki i Jego
wielkość trwa na wieki. Jest nieskończenie święty, czysty, miłosierny, mądry, szlachetny, doskonały
i łaskawy. Język ludzki nigdy nie będzie w stanie oddać doskonałości Bożych, które wiara objawia
człowiekowi. Ale miłujący Boga i umiłowani przez Niego będą doznawać uczestnictwa w Jego
boskiej esencji.
Miłować Boga miłością doskonałą, to zapomnieć o sobie samym. Taka miłość uświęca ludzkie
życie i czyny, i wspiera rozwój cnót. Napełnia radością serca świętych w niebie. Duszę doskonale
miłującą cechuje cierpliwość, pokój wewnętrzny i łatwość praktykowania wszystkich cnót. Tych
darów udziela jej Bóg, Oblubieniec wszystkich dusz czystych520.
Miłość przenika ludzką duszą różnymi rytmami. Młodym ludziom u progu drogi życia ofiaruje swą
wiedzę jako mistrzyni wszystkich rzeczy, zachęcając, by oddali jej swe serca. Zatem Założyciel
zwraca się też do nich, by nie wahali się poświecić miłości Bożej, tłumacząc, że nie jest to udręką a
należy jedynie stare namiętności zastąpić pragnieniem Boga521.
Prawdziwa miłość jest jedna. Dzięki tej samej cnocie miłości człowiek kocha Boga i bliźniego a w
nim boskie doskonałości, powtarza Berthier wielokrotnie522. W życiu zakonnym wszystko stanowi
sposób zdobywania miłości: śluby, przełożeni, świadectwa, przykłady, których jest ona świadkiem,
dzieła posłuszeństwa przepisane regułą, które musi wspierać modlitwą o miłość. Bóg pragnie, aby
żarliwa modlitwa umacniana przez Ducha Świętego nie wygasła w ludzkim sercu. Dlatego nasz
autor nakłania, by podjąć walkę z grzechem ciężkim, który rujnuje duszę i lekkim, osłabiającym
działanie łaski. Wyjaśnia, że ratunkiem dla duszy w czasie upadków jest akt miłości doskonałej
połączony z umartwieniem. Jezus ma być wszystkim dla wszystkich, a wiec serce musi zostać dla
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Niego oczyszczone z przywiązania do tego, co doczesne, by On mógł w nim pozostawać. W
pismach Ojca Berthier, omawiających sposoby osiągania doskonałej miłości, czytamy o
konieczności częstego przyjmowania komunii i trwania na rozmyślaniu o Bogu523, które uczyni
życie pełnym miłości i radości.

4.1. Znaczenie aktów miłości na drodze do zjednoczenia z Bogiem
W dojrzałym spojrzeniu Ojca Założyciela na tajemnicę doskonałej miłości Boga zawiera się funkcja
wewnętrznych i zewnętrznych aktów miłości, które są integralną częścią drogi do zjednoczenia z
Bogiem. Dokonują się one w czasie modlitwy i zajęć codziennych. Akty wewnętrzne człowieka są
rodzajem wewnętrznego ognia, który podtrzymuje całego człowieka w działaniu. Stanowią też
inspirację aktów zewnętrznych, o których mówi Berthier, że nie mają tak dużej wartości przed
Bogiem, jak w przypadku uczuć serca524. Akty są niezbędnymi elementami życia duchowego i ze
względu na ich bogate zróżnicowanie dusza nabiera smaku w ich kreowaniu jeden po drugim. W
ten sposób w każdym czasie kosztuje pokarmu Bożej miłości, który jest zarówno pokarmem
aniołów, jak i ludzi. Prawdziwa miłość do Boga przedkłada upodobanie w sprawach Bożych nad
upodobaniem w ludzkich525.

4.1.1 Wewnętrzne akty miłości Boga
W porządku wewnętrznych czynów miłości pierwszy, zdaniem naszego autora, polega na
gotowości stawiania zawsze Boga na pierwszym miejscu, jako najważniejszego autorytetu we
wszystkich okolicznościach życia. Miłość Boga nie pozwala przedkładać cokolwiek ponad Niego
ani zrównywać Go z jakąkolwiek inną istotą. Dusza miłująca Boga ma udział w jego widzeniu i
potrafi dostrzec znikomość rzeczy ziemskich i spraw doczesnych. Ta miłość, według św.
Franciszka Salezego, powinna być przewodniczką wszystkich ludzkich uczuć, które nią kierowane
nie będą naruszać wewnętrznego ładu duszy526. Miłość Boga jest miłością nieporównywalną,
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ponieważ dobroć Boga jest dobrocią niezrównaną. Bojaźń Boża nie polega zatem na tym, by
wybierać Boga z powodu przywiązania do Niego, ale by wybierać zawsze Stwórcę spośród
wszystkich istot ze względu na to, że jest Bogiem527.
Człowiek kochający znajduje wszystko, co dobre, w przedmiocie swej miłości. Nie możliwe jest,
aby odkryć więcej doskonałości w kimkolwiek innym niż w Bogu, któremu w ten sposób człowiek
oddaje pierwszeństwo. Ten akt ujawnia również ludzkie upodobanie w radości Boga, która z Niego
wypływa. Dlatego Berthier mówi w tym miejscu o “miłości upodobania”. Dusza, która kocha Boga
bardziej niż siebie samą, jest szczęśliwa widząc, że jest On pełnią doskonałości. Miłość jest miarą
radości. Upodobanie rozjaśnia duszę radością, płynącą z kontemplacji przymiotów Boga. Czyni ją
szczęśliwą, ponieważ stała się godną wszystkich dóbr i radości jej Oblubieńca528.
Założyciel mówi też o „miłości życzliwości”. Miłosierdzie jest więzią miłości łączącą Stwórcę ze
stworzeniem. Bóg, hojny w swym miłosierdziu, powołał człowieka do uczestnictwa w szczęściu
wiecznym, do którego sam prowadzi wspierając łaską. Ludzka miłość nie powiększa miłości Boga
ani jego chwały, ale człowiek może stale rozwijać w sobie miłość do Niego, aż do pełnego
zjednoczenia na wzór Maryi, która wychwala i czci Stwórcę w sposób doskonały529. Innym
rodzajem aktu wewnętrznego jest „miłość dobroczynności”, która występuje wtedy, gdy człowiek
nie mogąc chcieć dla Boga żadnego dobra, ponieważ On jest samym Dobrem, może jednak
okazywać Mu chwałę zewnętrzną, której dla Niego pragnie. Ta miłość przejawia się w
zachowywaniu prawa bądź w nawracaniu innych na drogi Boże. Berthier dużo miejsca poświęca
także „miłości uległości” lub „miłości posłuszeństwa”. Wyjaśniając jej istotę, opiera się na nauce
św. Franciszka Salezego i wyprowadza jej genezę z „miłości upodobania”. Dzięki “miłość
uległości” człowiek uczy się rozpoznawać wolę Bożą i z pokorą ją wypełniać530. Do owoców
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miłości posłuszeństwa zalicza: zachowywanie przykazań oraz umiejętność odczytywania natchnień
wewnętrznych i znaków czasu, w których Bóg ujawnia swą wolę531.
Równie ważnym aktem miłości, który nasz autor określa jako „miłość bolesną” jest pragnienia
współcierpienia z Bogiem z powodu ludzkich grzechów. Rodzą one w duszy współczucie i
prowadzą do podjęcia aktów skruchy532, żalu doskonałego, inspirowanego miłością doskonałą, nie
zważającą na brzydotę grzechu bądź karę, jaką on za sobą pociąga. „Miłość bolesna” jest uczuciem
duszy, która rozważając nieskończone doskonałości Boga i obelgi, którymi Go obraziła, żałuje za
nie z miłości. Taki żal zawiązuje nieprzemijającą przyjaźń między Bogiem a duszą i jest gwarantem
życia wiecznego. Berthier porównuje łzy świętych, których źródłem jest doskonały żal, do ognia,
rozpalającego w duszy miłość Boga, miłość współczującą na widok zniewag znoszonych z
uległością przez Chrystusa533.
Mistrzowie życia duchowego nauczają, że pragnienie zjednoczenia z Bogiem i Jego wolą powoduje
oddanie się Duchowi Świętemu a wszelkie ludzkie akty i czyny są odtąd w Nim dokonywane. W
pismach Ojca Założyciela to pragnienie nosi nazwę “miłości pragnienia” duszy, dążącej do
całkowitego zanurzenia się w Bogu. Dzięki “miłości pragnienia” dusza pozostaje w stałej
dyspozycji praktykowania przy nadarzających się okazjach różnych aktów cnót, które są źródłem
wielu dóbr duchowych534.
Każdy akt wewnętrzny szczegółowo opisany przez naszego autora opatrzony jest konkretną
formułą, która ma na celu ułatwić jego spełnienie. Język jest ludzkim narzędziem komunikowania
się ze światem, ale i z Bogiem. Niemniej jednak nie jest narzędziem doskonałym i nie zawsze jest
w stanie unieść najgłębsze pragnienia i poruszenia duszy. Dlatego nie każdy wewnętrzny akt miłości
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Boga musi być wyrażony słowami. Trwanie przy Bogu w ciszy serca i w stanie łaski uświęcającej
pozwala czerpać człowiekowi z Jego miłości i udoskonalać własną535.

4.1.2. Akty zewnętrzne miłości Boga
Miłość, jako zasadnicza siła uruchamiająca wolę człowieka i wszystkie namiętności, objawia się
przez słowa. Ewangelia naucza, że usta mówią z obfitości serca. Osoba miłująca Boga obiera Go
za przedmiot dialogu z innymi, ponieważ ma serce Nim wypełnione i pragnie dzielić się swoją
miłością. Słowa świętych wypływały z miłości Bożej, która ożywiała słuchaczy. Naśladowanie
Chrystusa za pomocą słów, ujawniających postawę mówiącego, opartą na zasadach życia
chrześcijańskiego, jest sposobem oddawania chwały Ojcu536. Berthier zaznacza, że podejmowanie
rozmowy o Bogu domaga się wytrawnego mówcy, który potrafi zachęcić do dobrej lektury, a przede
wszystkim do czerpania z nauki Chrystusa, prowadzącej do przemian duchowych537. Jednak natura
rozmowy nierzadko pozwala otwierać przed drugim człowiekiem horyzont własnego
doświadczenia obecności Boga w życiu. Jest on podstawą tej jakości kontaktu, dzięki której można
mówić dla Boga i ze względu na Niego, nie naruszając w żaden sposób godności rozmówcy. Akt
rozmowy staje się wówczas również narzędziem autorefleksji i przyjmuje funkcję swoistego
komentarza do konkretnego etapu na drodze ku zjednoczeniu z Bogiem.
Drugi akt zewnętrzny polega na zaangażowaniu się w dzieła Boże. Wszelkie obowiązki i prace
wykonywane zgodnie z wolą Bożą i pod działaniem Ducha Świętego 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). Dzieła zewnętrzne są owocami miłości wewnętrznej. Powołując się na świętych
Berthier mówi, że miłość Boga polega na wewnętrznym uczuciu względem Niego, które przekłada
się na aktywność ukierunkowaną na bezpośrednie działania zewnętrzne, będące wypełnianiem
Bożej woli. Założyciel wyraża ogromny szacunek dla ludzi, którzy mimo przeszkód i trudności
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pozostali wierni Ewangelii538. Człowiek nie może uchylać się od działania dla Boga, gdyż celem jego
życia jest oddawanie chwały Stwórcy pośród codziennych zatrudnień. Uległość Bożej woli jest dla
człowieka źródłem radości i łaski, a czyn niegodny Boga jest pogwałceniem Jego prawa. Dbałość
o uświęcanie wszelkich działań zapewnia pokój duszy, która wie doskonale, że będzie sądzona z
uczynków, a przykład Maryi upewnia ją, że dzieła miłe Bogu zostaną wynagrodzone w niebie539.
Dzieła miłe Bogu muszą spełniać warunki konieczne. Sprawą ważną jest, aby przedmiot
dzieła, jego intencja i użyte do jego wykonania środki były moralnie czyste. W przeciwnym
wypadku nawet najlepszy czyn pozostanie aktem nieuczciwym z punktu widzenia Bożego prawa.
Niezwykłą wartość, podnoszącą wagę czynu i jego okoliczności przypisać należy trwaniu w stanie
łaski, który inspiruje dusze do aktów najczystszych. Ojciec Założyciel wyjaśnia jednak, mając na
uwadze życie zakonne, że nie można do nich zaliczyć czynów wykonywanych tylko od czasu do
czasu i przepisanych regułą, gdyż każdy codzienny czyn należy postrzegać w porządku ofiarowania
Bogu, który przemieni go w akt miłości doskonałej. A szczególnym rodzajem oddania Bogu jest
ślub zakonny540.
Bóg cały ofiarował się człowiekowi. W tajemnicy krzyża doświadczył każdego cierpienia, jakie tylko
mogłoby być udziałem człowieka. Dzięki tajemnicy Eucharystii nieustannie pozwala na
uczestnictwo w Jego boskości i oczekuje aktu ofiarowania ze strony człowieka, który nasz autor
nazywa kolejnym krokiem postępu w doskonałej miłości Boga. Człowiek nie może ofiarować Bogu
nic, co nie należałoby do Niego wcześniej. Jednak wewnętrzna dyspozycja chętnego ofiarowywania
się Bogu wraz ze wszystkimi ludzkimi małościami, zranieniami, pragnieniami i sukcesami służy nie
tyle Jemu, ile samemu człowiekowi, który odtąd formuje swoje życie i duchowość pod
kierownictwem najlepszego z Ojców541.
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Osoba ludzka została powołana do wspólnoty z Bogiem w miłości. Dzięki niej człowiek wielbi
Boże imię godne uwielbienia i wszystkie Jego przymioty. Z radością świętuje niedziele i uroczystości
nie tylko poprzez udział w liturgii, ale i propagowanie dzieł mających na celu uszanowanie dnia
Pańskiego. Wspólnota z Bogiem domaga się pozostawania w łączności z Kościołem,
ustanowionym przez Chrystusa, jako fundamentu prawdy. Domaga się także dbałości o jedność w
łonie Kościoła, opartej na wzajemnej miłości na wzór Trójcy Przenajświętszej. Berthier nie
zapomina przypomnieć o potrzebie zadbania o zewnętrzne, ujęte w artystyczne formy piękno
kościoła jako miejsca zamieszkania Boga i sprawowania Najświętszej Ofiary tak, aby ono w
przejrzysty sposób prowadziło w stronę tajemnic chrześcijańskich542.
Przełomowym etapem na drodze do zjednoczenia z Bogiem jest, zdaniem naszego autora,
umiejętność dobrowolnego przyjęcia cierpienia ze względu na Boga. Doświadczenie cierpienia jest
dla człowieka doświadczeniem niezwykle trudnym do zaakceptowania. Zgoda na cierpienie
tłumaczy się tylko autentyczną miłością, która w ten sposób osiąga swój najwyższy stopień. Taką
miłość okazał Chrystus, przyjmując krzyż na ramiona. Święty Paweł w liście do Filipian podaje, że
Bóg obdarzył człowieka darem wiary i darem cierpienia (por. Flp 3, 8-10), zatem, wnioskuje
Berthier, krzyż jest ludzkim przeznaczeniem, od bólu narodzin przez łzy, smutek, pokusy i
zmagania, aż po trwogę umierania. W planie doczesności życie jawiłoby się więc jako nieprzerwane
pasmo cierpień. Jednak Ewangelia jest Dobrą Nowiną, nowiną o zbawieniu. Dlatego sens życia
należy ujrzeć w perspektywie krzyża, wyjaśnia Założyciel. W tajemnicy krzyża zawarta jest
tajemnica szczęścia. Człowiek może mieć w niej udział, jeżeli zechce z radością przyjmować i znosić
cierpienia, współcierpiąc z Chrystusem. Słowa Ewangelii są też źródłem pocieszenia dla dusz
słabych i poddających się zmartwieniom, które odczują ukojenie, wiedząc, że ich cierpienie może
być dla nich zadatkiem dobra wiecznego543.
Przyjęcie cierpienia dopuszczonego przez Boga jest wyrazem posłuszeństwa woli Bożej i
przejawem miłości. Jednakże Berthier tłumaczy, że istnieje uczucie, które jeszcze bardziej
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uszlachetnia duszę. Jest to pragnienie upodobnienia się do Jezusa w cierpieniu aż po
błogosławieństwo radości w utrapieniach. W pismach francuskiego księdza czytamy, że nawet
gdyby taka sama nagroda przygotowana została dla tych, którzy cierpieli i dla tych, którzy nie
cierpieli, dusza szlachetna zawsze wybierze cierpienie, by upodobnić się do Jezusa Chrystusa z
miłości do Niego. Podając przykład męczenników chrześcijańskich nasz autor dowodzi, że
przywiązanie do Boga ujawnia się w mniejszym stopniu poprzez pracę dla Jego chwały, a w
większym przez przyjęcie cierpienia ze względu na miłość do Niego. W ogromie cierpień
znoszonych przez męczenników uwidacznia się wielkość ich miłości Boga544.
Postawa pokornej zgody na wypełnianie woli Bożej sprzyja osiągnięciu harmonii między wiarą a
rozumem. W chwili, w której człowiek uwierzy, że wolą Boga wobec niego jest dźwiganie krzyża,
którego celem – dobro, przygotowane przez Ojca nieskończenie dobrego, sprawiedliwego,
łaskawego i nieomylnego, pozostaje mu z ufnością podjąć krzyż545. Źródłem nieszczęścia nie jest
ubóstwo, upokorzenia, cierpienia, ale niechrześcijański sposób ich przeżywania, rodzący bunt
wobec Boga. Krzyż ciągnięty jest cięższy niż niesiony z radością, konstatuje Berthier546. Oddać
Bogu swą wolę, to znaczy oddać całego siebie, gdyż nic więcej nie zostało już do ofiarowania.
Głębokie pragnienie wypełniania woli Boga we wszystkich okolicznościach prowadzi do
utożsamienia ludzkiej woli z wolą Bożą. W zjednoczeniu woli człowieczej z boską przez
wyrzeczenie się woli własnej dokonuje się pełne upodobnienie się do Chrystusa, w którym człowiek
osiąga doskonałość. Taki jest cel wszystkich dzieł, pragnień, modlitw i medytacji547.
Stwórca obdarzył człowieka również doświadczeniem dziecka Bożego. Kiedy zatem wystawia go
na próbę, jak dobry Ojciec ma na uwadze jego dobro. Ojciec Założyciel podejmując refleksję nad
istotą i sensem dopuszczania przez Boga trudnych doświadczeń życiowych, tłumaczy, że wskutek
grzechu pierworodnego człowiek oddalił się od Boga i skłania się ku dobrom ziemskim. Jeżeli nie
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dostrzega kruchości kondycji swej doczesnej egzystencji, traci możliwość zyskania życia wiecznego.
Zazwyczaj dopiero sytuacje graniczne związane z cierpieniem przywracają właściwą perspektywę
widzenia i pomagają przyjąć wobec Boga postawę dziecka ewangelicznego, które z ufnością
powierza się miłosiernej Opatrzności548. Berthier widzi Bożą hojność w zsyłaniu cierpienia, które
jest nieporównywalnie mniejsze od kary za ludzkie grzechy a pozwala zasługiwać na niebo, bo
wytrwałość w pokonywaniu prób ubogaca duszę. Każdy krzyż, będąc darem Boga, jest dowodem
Jego ojcowskiej miłości i troski o czystość duszy. W tym kontekście pytanie: „Dlaczego
sprawiedliwi są często bardziej doświadczani na ziemi niż grzesznicy?” nie pozostawia Ojca
Berthier obojętnym. Odpowiada on, że Chrystus Pan uczynił im honor, traktując ich jak swego
Syna, którego życie naznaczył krzyżem od Betlejem aż po Kalwarię, i dodaje, że ci, którzy wraz z
Nim cierpią, wraz z Nim także zostaną gloryfikowani549.
Odbiciem żywej obecności Boga w życiu Założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny
jest jego nauczanie, a zwłaszcza treści zawarte w części czwartej tej książki, ukazujące ostatni etap
drogi, której ukoronowaniem - zjednoczenie ze Stwórcą. Materiał ten oparty jest na szerokiej
wiedzy autora na temat reguł i zasad rozwoju życia duchowego. Swoje rozważania rozpoczyna od
podkreślenia pragnienia osiągnięcia doskonałej miłości Boga i prowadzi aż do wezwania, by oddać
Bogu wszystko, które jest wezwaniem do radykalizmu wiary. Wypełnienie tego wezwania jest
wyrazem miłości doskonałej Boga, nabytej przez naśladowanie Chrystusa, które powinien podjąć
każdy chrześcijanin. Zdaniem Założyciela najbardziej sprzyja temu życie w stanie zakonnym ze
względu na praktykę rad ewangelicznych. Życie w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie jest
najdoskonalszym sposobem upodobnienia się do Chrystusa i istotą zjednoczenia z Bogiem.

548

Por. Tamże. s. 402-404; Tenże. Lettre z 11.06.1904 roku. W: Lettres et cartes du T.R. Père J. Berthier

à M.J. Kleine MSF. Grave 1895-1908. s. 22.
549

Por. J. Berthier. L'art. s. 405-406.

173

ZAKOŃCZENIE

Ojciec Jan Berthier, nauczyciel, wychowawca wielu misjonarzy, założyciel zgromadzenia
zakonnego, jest autorem ponad 30 książek, napisanych z myślą o powołaniach, misjach i rodzinie.
Zwraca się w nich do młodych ludzi, pozbawionych szans na edukację i formację duchowną.
Pragnie ukazać im piękno posługi misyjnej i skierować do pracy w miejscach najbardziej
oddalonych, dokąd orędzie Chrystusowej Ewangelii jeszcze nie dotarło. Swym uczniom udziela
cennych wskazówek i rad, jak zatroszczyć się o zbawienie swoje i innych, prowadząc czynne życie.
Zatem celem prezentowanej publikacji jest analiza bogatego dorobku literackiego Ojca Założyciela,
pod kątem zasad życia duchowego, jakie proponował uczniom i czytelnikom. Przedmiotem badań
stały się książki oraz większość listów do osób różnych stanów i wypowiedzi uczniów, z których
wyłonił się czytelny projekt myśli duchowej Ojca Jana Berthier. Zebrany materiał został
usystematyzowany według klucza, jakim posługiwał się sam autor w swoich pismach. Misyjne
zaangażowanie Założyciela wyrastało z doskonałego zrozumienia i wiernego wypełniania
nauczania papieża Leona XIII w trudnych dla Kościoła czasach przełomu XIX i XX wieku,
przenikniętych ideą powszechnej sekularyzacji we Francji i poza nią. Dotyczyło ono w sposób
szczególny kwestii rodzinnej, społecznej i religijnej550.
Dogłębna analiza nauczania Założyciela pozwala przede wszystkim zauważyć, że był on wnikliwym
obserwatorem otaczającego go świata. Na tle przemian cywilizacyjnych, zachodzących w owych
czasach dobrze rozumiał aktualność problematyki nauczania papieskiego i nie tylko przybliżał ją
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także wagę życia zakonnego. Doceniał znaczenie starych zakonów, ale preferował te, których istnienie wpływało
na życie Kościoła. Wszystkie pełniły rolę misyjną w łączności z papieżem. Por. Leon XIII. Encyklika: Sancta Dei.
W: ASS XIII (1880) s. 241-248; .Z. Zieliński. Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków. Dz. cyt. s. 272; B.
Kumor. Historia Kościoła. Tom VII. Lublin 2003. s. 211-214; Premieres Constitutions du Père J. Berthier. 1895.
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swym uczniom i czytelnikom, ale również zachęcał ich swymi praktycznymi radami do jej realizacji.
Specyficzną cechą jego nauczania oprócz wspomnianego już pragmatyzmu teologicznego, było
ukazanie powszechności woli zbawczej i możliwości rozwoju życia duchowego niezależnie od
wybranego stanu życia. Widział ją między innymi w zaangażowaniu się wszystkich ludzi w odnowę
moralną rodziny a przez nią społeczeństwa i świata, która jest zadaniem nadal aktualnym, co
udowodnił Sobór Watykański II i potwierdził swoim nauczaniem sługa Boży Jan Paweł II551.
Można z całą pewnością stwierdzić, że pisma Ojca Jana Berthier stanowiły ówcześnie nieocenioną
pomoc w propagowaniu nauki katolickiej, a i dzisiaj przedstawiają bogate źródło wiedzy na temat
rozwoju życia duchowego ludzi tamtego czasu, opartego na miłości i posłuszeństwie względem
Kościoła oraz Stolicy Apostolskiej552. Na tej podstawie zasadna jest konstatacja, iż Założyciel nie
stara się przedstawiać swoich poglądów, lecz trzyma się nauki mistrzów życia duchowego
aprobowanych przez Kościół, ubogacając je trafnymi i potrzebnymi komentarzami. Czerpie z
Pisma Świętego, ojców i doktorów Kościoła. Umiejętnie dobiera właściwy materiał teologiczny i
jasno tłumaczy go zarówno ludziom uprawiającym naukę o Bogu, jak i niewykształconym w tym
kierunku553.
Wielkim wkładem Założyciela w nauczanie teologiczno-duchowe jest to, że jako jeden z
pierwszych podejmuje naukę Kościoła dotyczącą moralnej odnowy rodzin i całych społeczeństw.
Dostrzega możliwość zrealizowania tego zadania przez przybliżenie współczesnym rodzinom
wzoru Świętej Rodziny. Tej misji poświęca się do końca i pozostawia 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 Misjonarzy Świętej Rodziny. Jego
członkowie starają się wiernie odczytywać wskazania Ojca 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.
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Z tego też względu, by podkreślić aktualność nauczania Ojca Założyciela, w przypisach obok

wypowiedzi podano odnośniki do najnowszych dokumentów Kościoła.
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Por. Niestrudzony misjonarz. s. 83.
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Por. Ksiądz Jan Berthier. s. 147; V. Hostachy. La vie du R.P. Berthier. Editions de la Revue ”Les

Alpes“ 1943. s. 70.
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Niniejsza książka ma charakter rekonstrukcji nauczania Jana Berthier, ukazującego drogę do
zjednoczenia z Bogiem. Pierwsza część podejmuje jako punkt wyjścia zagadnienie godności
człowieka, wynikającej z faktu stworzenia na obraz i podobieństwo Boże i powołania go do
osobowej relacji z Bogiem. Istotne miejsce w tej części książki zajmuje więc temat posłannictwa
Chrystusowego, który Ojciec Założyciel szeroko rozwija, akcentując ogrom miłości Serca
Jezusowego. Rozdział kończy wykład na temat tajemnicy szczęścia, które może osiągnąć każda
rodzina, jeśli zechce uświęcać się przez rozwijanie cnót praktykowanych w Świętej Rodzinie.
Druga część poświęcona jest zagadnieniu metody prowadzącej do osiągnięcia miłości Boga. W
ujęciu naszego autora z jednej strony należy unikać grzechu, zwalczać pokusy i wypełniać
przykazania, z drugiej natomiast rozwijać ducha modlitwy, uczestniczyć w życiu sakramentalnym i
pobożnych praktykach. Założyciela cechowała głęboka znajomość teorii i praktyki modlitwy jako
jednego ze środków do zbawienia. W swym nauczaniu głosił on powszechność powołania do
modlitwy oraz jej znaczenie w życiu rodzinnym i społecznym. Sakramenty Ojciec Berthier dzieli
na dwie grupy, odnoszące się do przywrócenia życia łaski w człowieku (chrzest i pokuta) i do jej
rozwoju poprzez postęp na drodze doskonałości (pozostałe). Zasługą Założyciela, wynikającą z
bogatego doświadczenia w pracy duszpasterskiej, jest potraktowanie powołania człowieka do
świętości jako integralnego elementu jego codziennego życia. W związku z tym olbrzymią rolę
przypisuje praktyce spowiedzi i przyjmowaniu częstej komunii świętej oraz udziałowi w Eucharystii
nie tylko w niedzielę. W nowatorski jak na owe czasy sposób, wyjaśnia sens korzystania z
sakramentów również przez kobiety, młodzież i dzieci.
Dla Ojca Założyciela rodzina chrześcijańska jest kościołem domowym, w którym młode pokolenie
uczy się poszanowania praw Bożych i kościelnych. W taki sposób realizuje się od wieków
powołanie do świętości drogą cnót, które osiąga się przez nabożeństwo do poszczególnych osób
Świętej Rodziny. Czytelnik może zadać pytanie, dlaczego w tym miejscu nie znajduje nabożeństwa
do Świętej Rodziny a jedynie do poszczególnych Jej osób. Po pierwsze dlatego, że nabożeństwo do
Świętej Rodziny jest ściśle powiązane z nabożeństwem do Jezusa Maryi i Józefa, a po drugie ponieważ nabożeństwo do Świętej Rodziny przenika całe nauczanie Założyciela. Wszystkie jego
wskazówki mają charakter wezwania do naśladowania cnót Świętej Rodziny. Dowodzi tego trzeci
rozdział, omawiający zasięg sposobów praktykowania i rozwoju miłości. Ojciec Jan Berthier
korzysta z koncepcji podziału cnót względem Boga, bliźniego i samego siebie. Dzięki tej koncepcji
człowiekowi łatwiej zrozumieć swą kondycję duchową i postępować na drodze do zjednoczenia z
Bogiem.
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Ostatnia część książki objaśnia proces chrystoformizacji, czyli upodobnienia się do Syna Bożego
przez naśladowanie Go aż do całkowitego ofiarowania się Jezusowi, które jest wyrazem miłości
doskonałej. Jest ona możliwa do osiągnięcia we wszystkich stanach życia człowieka, ale najbardziej
uprzywilejowanym w dążeniu do świętości ze względu na praktykę rad ewangelicznych jest stan
życia zakonnego.
Wnikliwa analiza nauczania Ojca Założyciela, sługi Bożego księdza Jana Berthier, pozwala w
uproszczeniu nazwać je drogą do doskonalej miłości Boga przez odwzorowywanie cnót Świętej Rodziny. Jan
Berthier opiera się na wykładzie świętego Tomasza z Akwinu, który podał definicje kolejnych
etapów życia duchowego, od zakorzenienia się miłości w duszy aż do kierowania przez nią całą
ludzką egzystencją. Początkujący umacniają w sobie miłość, walcząc z grzechem i usuwając
wszystko, co może ją zniszczyć lub utrudnić jej rozwój. Postępujący dążą do Boga, ćwicząc się w
cnotach wlanych, zaś doskonali stale trwają przy Bogu dzięki zgodności ich woli z wolą Bożą i
dzięki miłości, która ożywia i przepaja wszystkie ich czyny554. Doktor Kościoła odwołuje się do
poglądów Pseudo Dionizego, który mówił o drodze oczyszczającej, oświecającej i jednoczącej555.
Założyciel wskazuje wszystkim ludziom możliwość wkroczenia na drogę rozwoju doskonałej
miłości Boga i tłumaczy, że należy ją przebyć, praktykując cnoty na wzór Świętej Rodziny.
Autor zdaje sobie sprawę, że nie wyczerpał całości badanego tematu. Bogactwo nauczania naszego
Ojca Założyciela jest tak wielkie, iż każda próba jego całościowego ujęcia narażona jest na
niepowodzenie, co jednak nie osłabia jej ostatecznej wartości. Głębię wiedzy teoretycznej i
bogatego doświadczenia praktycznego Jana Berthier można analizować jedynie pod pewnym
kątem. To opracowanie przyjęło za przedmiot drogę człowieka do świętości, zatem celem autora
stało się przybliżenie nauczania księdza Berthier od strony życia duchowego, oparte na analizie jego
najistotniejszych i najbliższych Ojcu Założycielowi aspektów. Dzięki temu pojawiła się nadzieja na
to, że książka ta pomoże w pełniejszym odczytywaniu myśli duchowej Ojca Założyciela i
zainspiruje do powstania kolejnych prac na ten temat.

Jezu, Maryjo, Józefie oświecajcie nas, dopomagajcie nas, ratujcie nas.
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Por. Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna. 1I-II.24.9.
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Por. A. Marchetti. Cz. II. s. 11-13.
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