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SŁOWO WSTĘPNE TŁUMACZA
Sługa Boży, ks. Jan Berthier, był we Francji jednym z czołowych przedstawicieli
odnowy ducha religijnego z końca XIX w. Działalność jego szła w kilku kierunkach. Był
jednym z leaderów powstającego zgromadzenia Księży Saletynów, głównym
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założycielem seminariów, wychowawcą młodej kadry tegoż zgromadzenia. Był
najgłośniejszym kaznodzieją w sanktuarium Maryjnym na górze La Salette przez cztery
dziesięciolecia ubiegłego wieku. Przeorał misjami glebę religijną Francji i zarzucił
popularnymi dziełami o treści religijnej miasta i wsie francuskie, tak iż jeszcze za życia
autora „zbłądziło pod strzechy" około miliona jego książek religijnych, co przed nim
osiągnęło niewielu tylko autorów katolickich.
Był jednym z nielicznych i głośnych propagatorów budzenia powołań
kapłańskich i zakonnych, co w rezultacie doprowadziło do ufundowania własnego
zgromadzenia zakonnego pod wezwaniem Misjonarzy Świętej Rodziny dla ratowania
starszych powołań. Prądom pozytywistycznym i agnostycznym przeciwstawił zdrową
rodzinę katolicką, zdrowy, gorliwością ożywiony stan kapłański i zakonny oraz prężną,
odznaczającą się pobożnością, elitę ludzi świeckich. Z tego punktu widzenia można
naszego Sługę Bożego zaliczyć do prekursorów idei Soboru Watykańskiego II.
Z racji nieznajomości języka holenderskiego dokonałem tłumaczenia niniejszej
książki z języka niemieckiego. Podczas swej podróży w r. 1968 do Holandii, Belgii,
Szwajcarii i Włoch w poszukiwaniu materiałów do życiorysu ks. Jana Berthiera,
zwróciłem uwagę na to, że należałoby współbraciom Polskiej Prowincji MSF,
przygotowującym się do obchodów 75-lecia założenia zgromadzenia oraz 50-lecia
pobytu w Polsce, przyswoić ten właśnie życiorys, napisany przez ks. Barnhoorna,
byłego postulatora w procesie beatyfikacji.
Chciałbym wyrazić szczerą podziękę wszystkim moim współbraciom z bratnich
prowincji MSF Zachodu, którzy w jakikolwiek sposób ułatwili mi dotarcie do źródeł
biograficznych. Szczególnie dziękuję ks. v. Asseldonkowi, który w domu macierzystym
w Grave służył mi jako cicerone i pomógł mi zrozumieć ostatnie lata fundacji ks.
Berthiera. Niemniejsze dzięki ks. Verhoevenowi, asystentowi generalnemu, który
objaśnił mi arkana Archiwum Berthierańskiego.
Przekazuję to tłumaczenie swoim współbraciom w Polskiej Prowincji, aby im
nadal przyświecały ideały naszego wspólnego Ojca w wysiłkach duszpasterskich i
misyjnych.
Gliwice, dnia 8 grudnia 1969 r.
Ks. Zachariasz Kruża MSF

PRZEDMOWA AUTORA
Turyści zwiedzający Grave, ciche miasteczko nad Mozą, przystają zwykle na
jednej z głównych ulic obok starożytnego domu i czytają napis wyryty na tablicy
pamiątkowej: „W tym domu żył i działał, tu zmarł wpośród swoich zajęć, — ojciec prasy
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katolickiej, ociemniały bohater walczący o wolność ludu katolickiego — Joachim Jerzy
le Sage ten Broek".
Podobny napis pamiątkowy można by umieścić na froncie budynku stojącego
przy ulicy Ruyterstraat 2, odległego o dwie minuty drogi od wyżej wspomnianego
miejsca. Są to stare koszary piechoty, które w gwarze ludowej otrzymały nazwę „het
Noorderblok" („Blok północny"). Tu żył i pracował w ostatnich latach swego
pracowitego życia, tu zmarł wpośród niezmordowanej pracy — Ks. Jan Berthier —
misjonarz ludowy, płodny pisarz religijny, niezwykły apostoł spóźnionych powołań i
założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny.
Czy dojdzie kiedyś do ufundowania takiego pomnika utrwalonego w kamieniu,
który by potomnym przypomniał wielkość przebywającego i działającego tu człowieka?
Ważniejsze wydaje mi się jednak utrwalenie jego pamięci w postaci słowa pisanego
odtwarzającego jego wizerunek duchowy. Już jego przyjaciel, ks. dziekan Sprangers,
powiedział w dniu pogrzebu 19 października 1908 r. nad jego grobem: „Życie jego było
wydarzeniem historycznym i dobrze byłoby możliwie wnet utrwalić je na piśmie".
Ponad pięćdziesiąt lat upłynęło już od tego momentu. Jest więc zrozumiałe, że
napisanie życiorysu w oparciu o źródła i dowody historyczne stało się nakazem chwili.
Potrzeba ta tym bardziej stała się paląca, że opracowania tego rodzaju wymagał
zbliżający się proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny. Proces informacyjny został już
szczęśliwie ukończony. — Powyższym życzeniom i potrzebom chcielibyśmy zatem
odpowiedzieć niniejszym opracowaniem.
Ks. Berthier okazywał stałe zainteresowanie dla powołań do życia w stanie
doskonałości, dla powołań kapłańskich, zwłaszcza tzw. spóźnionych. Nie tylko
wypowiadał się na tematy związane z tą dziedziną, ale jako zapalony apostoł sprawy
wprowadzał postulaty w czyn. Przekonanie o znaczeniu tej jego postawy również dla
naszych czasów stało się dalszym silnym bodźcem do napisania tego życiorysu.
W pracy niniejszej nie staraliśmy się o jak najdalej idącą kompletność
przedstawienia i stąd pomijaliśmy mniej znaczące sprawy. Chodziło nam o to, by
możliwie wiernie pokazać osobowość ks. Berthiera, nie ujmując mu w niczym czci, lecz
nie tuszując również jego czysto ludzkich braków i ułomności.
Ks. Juliusz De Lombaerde, który wydał życiorys ks. Berthiera już w r. 1910,
rozpoczął go pisać jeszcze za życia Założyciela. Żył razem z nim przez sześć lat. Mógł
pozostałe po nim papiery wykorzystać i zebrać świeże wypowiedzi współczesnych. Przy
takiej znajomości warunków i pism Założyciela, jego życiorys ma wagę dokumentu
historycznego. Wszyscy więc, którzy pisać będą kiedyś życiorys ks. Berthiera, będą
musieli sięgnąć do pracy ks. De Lombaerde. Jednakże praca tego pierwszego
hagiografa, przy entuzjastycznym uwielbieniu opisanego ideału, wykazuje czasem brak
osądu krytycznego i dlatego pewne miejsca mniej ścisłe, wymagają ostrożnej oceny.
Ks. Piotr Ramers MSF poświęcił obszerne studium życiu Założyciela i wydał je w
dwu tomach pt. Bonus miles Christi Jesu („Dobry żołnierz Jezusa Chrystusa"). Niestety
praca ta nic nie mówi o okresie życia, na który przypada ufundowanie zgromadzenia
Misjonarzy Świętej Rodziny.
Zarówno książka ks. De Lombaerdego, jak i studium Ramersa oddały duże usługi
w pracy nad przygotowaniem niniejszego opracowania życiorysu Założyciela.
Jednym z najwartościowszych źródeł, zwłaszcza dla czasów pobytu ks. Berthiera
w Grave (1895—1908), są akta procesu informacyjnego do beatyfikacji i kanonizacji
Sługi Bożego w Kurii Biskupiej w Herthogenbosh.
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Znakomita była następnie tzw. „Collectio Berthierana", zbiór listów ks.
Berthiera, książek i dokumentów zebranych przeważnie przez ks. Ramersa. Całość
dotyczyła głównie okresu, w którym dokonała się fundacja nowego zgromadzenia
zakonnego.
Zbiór powyższy został następnie uzupełniony przez nas materiałami, które
zebraliśmy w archiwum Biskupim Herthogenbosh, oraz przez kilka ważnych
dokumentów, które przybyły nam przed kilku laty z archiwum Stolicy Apostolskiej.
Także archiwum Generalatu Księży Misjonarzy Saletynów w Rzymie udzieliło nam
chętnie potrzebnych dokumentów.
Otrzymaliśmy również bardzo ważne i wartościowe dokumenty od niektórych
osób prywatnych z Francji, od wielu współbraci, którzy znali osobiście ks. Berthiera we
Francji, w Szwajcarii czy w Holandii.
Sądzimy, że to ogólne omówienie źródeł wystarczy w niniejszej pracy i dlatego
nie zaopatrujemy jej w przypisy, aby nie utrudniać bez potrzeby lektury życiorysu.
Niektóre dane, które zazwyczaj umieszcza się w przypisach weszły do tekstu.
Na koniec składamy serdeczne podziękowanie wszystkim tym, którzy przyczynili
się w jakikolwiek sposób do powstania tego życiorysu.
Ks. H . Barnhoorn MSF

Rozdział I - DZIECKO DELFINATU
Podróżny, wyruszający z Paryża nocnym pociągiem ekspresowym w kierunku
południowo-wschodnim, dociera rankiem poprzez departamenty Valence i Isère do
Grenoble. Wiosną podziwiać można z okna pociągu uroczy krajobraz. Z szerokiej doliny
wjeżdża się w kraj pagórkowaty, przechodzący z wolna w potężne masywy górskie.
Bliżej lśni błękitną wstęgą Izera, nad nią wspinają się zbocza Vercors, a w dali, na
horyzoncie strzelają w niebo szare szczyty Alp Zachodnich. Nad wzgórzami unosi się
delikatny welon mgły porannej. Uprawne wzniesienia po zachodniej stronie rzeki
stanowią podstawę wyżywienia dla mieszkańców rozlicznych wiosek rozsianych w
wąwozach. Domy mieszkalne, zabudowania gospodarcze i inne budynki są wykonane z
jednego materiału: z wapnia, kamienia koloru brązowo-żółtego, który znajduje się w
okolicznych górach. Pociąg mija sady owocowe, wśród których przeważają plantacje
orzechów i brzoskwiń. Smukłe topole i potężne cyprysy dodają całej dolinie Izery
piękna i uroku.
Podróżny nasz przybył do departamentu Izery, któremu nazwę nadaje rzeka
przepływająca przez ten rejon; przy Valence znajduje ona swe ujście w Rodanie. Przed
rokiem 1790 trzy departamenty: Izery, Dromy i Wysokich Alp stanowiły razem rejon
obejmujący całą południowo-wschodnią Francję i nosiły nazwę Delfinatu. Każdy
mieszkaniec departamentu Izery do dzisiaj jeszcze czuje się całym sercem dzieckiem
Delfinatu. Stare poczucie przynależności do wspólnoty lokalnej do dziś jeszcze jest
wyjątkowo silne w tych okolicach. To wspaniały kraj, godny podziwu i szacunku, bogaty
we wspomnienia historyczne i urozmaicony przyrodą. Na wschodzie widać potężny,
pokryty śniegiem skalny masyw Alp. Przed nimi ciągną się łańcuchy górskie: Belledone,
Taillefer i Pelvoux. Na północnym zachodzie — mniejsze góry, zbocza i równiny. Rodzaj
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uprawy ziemi i losy historyczne Delfinatu wycisnęły swoiste piętno na charakterze
narodowym jego mieszkańców. Paweł Berrat i Jerzy Gabriel podkreślają jako typowe
cechy ludzi Delfinatu: umiłowanie wolności, pracowitość, wytrwałość i zaradność.
Zawsze śmiało i odważnie kroczą oni do raz obranego celu, odznaczają się solidnym
charakterem i rozumnym, rozsądnym sposobem myślenia. Są stanowczy i oddają się
całym sercem sprawie, której służą. Temperament mają wybuchowy, ognisty. Ale
mimo to są uprzejmi i grzeczni w obcowaniu, pełni dobroci i łagodności, współczucia i
serdeczności dla krewnych i rodziny. Nie mają wygórowanych ambicji; w zabieganiu o
majątek zachowują umiar, choć w oszczędności i wyrzeczeniach idą niekiedy zbyt
daleko. Uzdolnieni w handlu i przemyśle zasłużyli się również na polu literatury i sztuki,
choć przede wszystkim mają zmysł do nauk ścisłych i biegli są w naukach
przyrodniczych. Krótko i zwięźle można powiedzieć, że w tej pięknej okolicy mieszka
lud o dużych zdolnościach, który wydał zahartowanych robotników, jasne umysły, ludzi
czynu pełnych inicjatywy i odwagi.
Châtonnay, miejscowość rodzinna ks. Jana Berthiera, leży w dolnym Delfinacie,
niedaleko starożytnego miasta Vienne nad Rodanem. Z daleka jej nie widać; leży ukryta
pomiędzy lasami wzgórz Starego Châtenau i Vaccant oraz za górą Kalwarią. Na
południowych stokach tych gór uprawia się winną latorośl. W słoneczne lata daje ona
wspaniałe wino. Na północ od wioski rozciągają się pola uprawne, na których rolnicy
sieją zboża a zwłaszcza pszenicę, sadzą kartofle, buraki i inne rośliny okopowe. Zagrody
rolnicze otaczają przeważnie ogrody warzywne. Od południa zamykają horyzont lasy
iglaste i liściaste, bogate latem w runo leśne a jesienią w grzyby. Poluje się w nich na
bażanty, zające i inną dziczyznę. Okoliczne stawy i strumyki dostarczają rybakom ryb.
Gmina Châtonnay liczyła w roku 1840 ponad dwa tysiące mieszkańców. Na
wschodzie można przy dobrej pogodzie dostrzec góry Wielkiej Kartuzji, a czasem nawet
szczyty Mont Blanc. W środku wioski znajdują się: Dom Gminny, szkoła i kościół. Ta
wiejska świątynia zbudowana w 1836 roku wraz ze swą piękną dzwonnicą, choć
skromna, robi i dziś jeszcze na przybyszu miłe wrażenie. W tym nowo zbudowanym
kościółku w roku 1840 otrzymał Jan Berthier chrzest. Tutaj był długie lata ministrantem
i przystępował do pierwszej Komunii św.
Świadomie czy nieświadomie każdy człowiek ulega wpływowi środowiska, w
którym się urodził i wychował. Formowanie osobowości ludzkiej, choćby nawet
nieprzeciętnej, nie obywa się bez wpływu środowiska, najbliższego otoczenia, w
którym Opatrzność stawia człowieka.
Ks. Berthier nie był nigdy ciasnym nacjonalistą. Jak Abraham opuścił swój lud i
swoją ziemię i, aby służyć wyższym interesom, rozbił swój namiot na obczyźnie. Tam
też umarł. Obce mu były wszelkie objawy nacjonalizmu, tak szkodliwego zarówno dla
katolickiego apostolatu, jak i przeciwnego ponadnarodowościowej miłości braterskiej.
Był uczciwy, stwierdzał nieraz wady swego narodu i bynajmniej ich nie usprawiedliwiał.
Umiał jednakże wydobywać i podkreślać dobre cechy współziomków. Opuścił swoją
ojczyznę, ale nie zaparł się jej nigdy. Nie mógł tego uczynić; posiadał cechy, które
właściwe są dla narodu francuskiego, był Francuzem z krwi i kości. A chociaż opuścił
Francję, niósł ją wszędzie w swym sercu i w sposobie bycia. Pozostał prawdziwym
dzieckiem Delfinatu, jednocząc w swym charakterze wszystkie wymienione tu cechy
jego mieszkańców.
Wszystko to powinno się mieć w pamięci, gdy się wydaje sądy i opinie o tym
Mężu Bożym. Był przecież człowiekiem, dzieckiem swego czasu, dzieckiem swego kraju
i ludu.
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Rozdział II - W DOMU RODZINNYM
Nieopodal wioski, przy polnej drodze wiodącej do S-te Anne d'Estrablin, stoi
dom rodzinny ks. Berthiera. Jest to skromne gospodarstwo chłopskie z domem
mieszkalnym, stodołą, oborą i kurnikiem. Dom jest bardzo prosty. Silne belki
drewniane podtrzymują niskie sufity izb. Tuż za domem ciągną się pola uprawne. Sieje
się na nich pszenicę, żyto, owies, sadzi kartofle i wszelkie inne rośliny okopowe. Ojciec
Berthiera posiadał także małą winnicę, a w ogrodzie — kasztany jadalne. Wraz z
orzechami stanowią one w tych stronach niemałe źródło dochodu. Jako drobny rolnik
hodował Piotr Berthier — ojciec późniejszego księdza — także parę krów. Do orki i
zwózki zboża posługiwał się parą wołów. Konia nigdy nie posiadał.
Dnia 15 kwietnia 1839 r., mając lat dwadzieścia siedem, ożenił się Piotr z Marią
Putoud, która również wywodziła się z rodziny drobno rolniczej. Jej dom rodzinny stał
wśród pól i pastwisk na zboczach bliskiego Vaccantu. Wyszła za mąż gdy miała lat
dziewiętnaście, była więc o osiem lat młodsza od swego męża. Młodzi małżonkowie
różnili się od siebie. Piotr, czynny, energiczny i oszczędny, miał również i wady: był
popędliwy i hardy, a czasem i nieustępliwy. Maria Putoud była natomiast kobietą
łagodną i cichą o nadzwyczaj czułym sercu. Jednak dobroć jej nie przejawiała się nigdy
w nieroztropnej pobłażliwości. Jej pierworodny, późniejszy ksiądz Jan Berthier, napisał
o niej po latach:
„Uważam to za jedną z największych łask, jakie dobrotliwy Bóg zechciał mi
udzielić, że mi dał świętą matkę. Ona mnie upominała, wychowała, i w niczym nie
pobłażała. Rozumiała, że najpierw była chrześcijanką, a potem matką — i że
najważniejszym jej obowiązkiem było uczynić ze mnie chrześcijanina".
Małżeństwo Piotra i Marii pobłogosławił Bóg sześciorgiem dzieci. Jednak radość
rodzicielska nie była wolna od krzyżów i cierpień. Po Janie, (przyszedł na świat w 1840
r.) którego życie opisujemy, w grudniu 1843 roku urodziła się córka Wiktoria, ale już po
trzech latach zmarła. Dalsze dzieci to: Piotr, urodzony w czerwcu 1847 r., Florymont
urodzony w czerwcu 1851 r., Antoni urodzony w listopadzie 1857 r. Najmłodsza Maria
przyszła na świat w 1860 r. Po latach, kiedy Jan dochodził już prawie do kapłaństwa,
jego ojciec snuł zapewne plany co do przyszłości dzieci: „Jan i Florymont będą księżmi,
Maria wstąpi do zakonu ss. Urszulanek, a Piotr otrzyma w schedzie całe
gospodarstwo". Ale — jak mówi przysłowie — człowiek strzela, a Pan Bóg kule nosi.
We wrześniu 1868 roku utracili rodzice dwóch synów w kwiecie wieku: Florymonta i
Piotra. Pół roku później zmarła najmłodsza Maria. Przy życiu pozostali tylko dwaj
synowie: wyświęcony na kapłana Jan i Antoni, który objął gospodarkę po ojcu.
Urodziny pierwszego dziecka, Jana, były chyba radosnym przeżyciem dla
uszczęśliwionych rodziców. Jan przyszedł na świat dnia 24 lutego 1840 roku. Na chrzcie
świętym, którego mu udzielił ówczesny wikary, Antoni Champon, otrzymał imię Jan
Chrzciciel, choć w kółku rodzinnym, na co dzień, nazywano go jednak Janem Piotrem. A
on sam nie obchodził nigdy imienin w uroczystość św. Jana Chrzciciela, uważając za
swego patrona Jana Ewangelistę. Dopiero akta procesu beatyfikacyjnego przypomniały
imię zapisane w księdze metrykalnej.
Pierwszym i najdawniejszym wydarzeniem, jakie przechował w swojej pamięci z
okresu dzieciństwa, było opowiadanie zasłyszane od babki o zjawieniu się Matki
7

Boskiej na górze La Salette. Oto dnia 19 września 1846 roku Matka Boska rozmawiała z
dwojgiem prostych i nieuczonych pastuszków.
Mówiła o nieszczęściach, jakie zagrażają ludzkości z powodu rozlicznych
bluźnierstw, o nieuszanowaniu dnia Bożego i o przekraczaniu przykazań Bożych i
kościelnych. Opowieść dzieci obiegła szybko Francję i cały świat. Wieść tę opowiadano
sobie wciąż od nowa wieczorami w kółkach rodzinnych. Przejmowano się smutnym, a
zarazem groźnym posłaniem płaczącej Pani, która, pełna macierzyńskiej troski,
rozmawiała w ich stronach z małymi i ubogimi pastuszkami.
„Miałem zaledwie sześć lat, gdy moja babka opowiadała mi historię o zjawieniu
się Matki Najświętszej na górze La Salette. Jakież przedziwne są drogi Boże. Byłem
jeszcze dzieckiem. A jednak opowiadanie to wywarło na mniej głębokie wrażenie.
Byłem nim tak przejęty, że już nie mogłem go zapomnieć".
Ku chwale Piotra Berthiera trzeba zaznaczyć, że postarał się on z całym
oddaniem o wykształcenie i wychowanie syna. Oddał go do szkoły braci zakonnych, ale
i sam pilnował, aby malec należycie odrabiał lekcje. Uradowany jego postępami, starał
się, by nie zaniedbał nauki. Ks. Berthier po latach jeszcze będzie żywo wspominał te
czasy:
„Ponieważ dom nasz był dość odległy od szkoły, ojciec mój, bardzo dbały o to,
abym żadnej lekcji nie zmarnował, brał mnie na swoje barki, gdy zimą spadł tęgi śnieg, i
zanosił do szkoły. Nie zadowolił się tym, że powierzył mnie dzielnym nauczycielom, ale
sam uczył mnie jeszcze wieczorami, każąc czytać i powtarzać z pamięci całe partie
Ewangelii".
Zasłużone były również pochwały, jakimi później darzył ks. Berthier swoich
dawnych nauczycieli:
„Bracia Szkół Chrześcijańskich od Najświętszego Serca Jezusa i Maryi", jak ich
wówczas jeszcze nazywano, nie zadawalali się wykształceniem umysłu swoich uczniów,
ale kładli również nacisk na ich religijne wychowanie. Wysoko ceniono sobie ich pracę
w wielu parafiach Francji".
W domu rodzinnym i w szkole nabywało wrażliwe dziecko to wszystko, co miało
ukształtować jego przyszłe powołanie kapłańskie. Taki sam kierunek i wpływ na rozwój
powołania wywierała praca wychowawcza i pomoc proboszcza — ks. Champona. Był to
dobry pasterz, który doskonale znał swoje owieczki. Gdy w roku 1833 jako
neoprezbiter przybył do parafii, miał lat 26. Tutaj miał przeżyć czterdzieści sześć lat
kapłaństwa i zebrać obfite owoce dla królestwa niebieskiego. Do roku 1847 pełnił
funkcje wikarego, a później, do roku 1881 był proboszczem. Współczujące serce,
prostota i ujmujące obejście zjednały mu sympatię parafian. Cenili go wysoko za ducha
wiary, którym się odznaczał, za szczerą i głęboką pobożność, za poświęcenie się i
gotowość do ofiar dla dusz sobie powierzonych. Wysyłał przyjaciołom na misje jako
ofiarę zaoszczędzone przez siebie pieniądze. Za jego czasów i pod jego kierunkiem
życie parafialne w Châtonnay doszło do rozkwitu. Wierni przystępowali często do
Sakramentów świętych i prawie wszyscy wykonywali sumiennie swoje obowiązki
religijne.
Ośmioletni Janek został ministrantem. Było wtedy w zwyczaju, że najpilniejsi i
najgorliwsi ministranci oraz uczniowie z nauki religii z pamięci recytowali historię Męki
Pańskiej. Takie właśnie wyróżnienie wnet też spotkało naszego Janka. Rolę swoją oddał
znakomicie. Mówił głosem donośnym i czystym, z prawdziwym uczuciem i ze łzami w
oczach. Uczynił to tak dobrze, że wkrótce pozwolono mu czytać w kościele, w
obecności wszystkich wiernych niedzielną Ewangelię świętą. Miał dziewięć lat, gdy
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zaczął się przygotowywać do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej. Nauka trwała trzy
lata. Teraz znalazł się w swoim żywiole. Uwaga jego na lekcji religii była tak skupiona,
że mógł zawsze swobodnie i dokładnie opowiedzieć na zakończenie treść lekcji. Pewne
przeżycie z lat szkolnych pozostało mu w pamięci na zawsze. Dla ćwiczenia w języku
francuskim dał mu razu pewnego ojciec do przeczytania książkę Fenelona pt. „Przygody
Telemaka". Do tej pory uczył się i wierzył, że istnieje tylko jeden Bóg. W książce
przeczytanej zaś roiło się wprost od bóstw i bogiń.
Sławny biskup z Cambrai napisał kiedyś to dzieło dla swego ucznia i
wychowanka księcia Burgundii. Treść książki odsłaniająca nam świat antyczny z jego
kulturą i mitologią nie była przeznaczona dla dzieci. Nastąpiło więc u małego Jana
pewne zachwianie pojęć. Były to wprawdzie tylko trudności przejściowe, niemniej
jeszcze po sześciu latach wydarzenie to wywoływało słowa dezaprobaty ks. Berthiera
wobec niepedagogicznej metody dawania dzieciom do ręki nieodpowiedniej lektury.
Ojciec jednak chciał jedynie obudzić w umyśle chłopca zapał do nauki, na co wskazuje
inne wydarzenie z dzieciństwa opisane przez ks. Berthiera:
„Mieliśmy w domu Biblię. Ojciec mój, chcąc się przekonać o bystrości mego
umysłu i pamięci, wyszukiwał z książki i kazał mi powtarzać najtrudniejsze słowa, np.
Nabuchodonozor i cieszył się, gdy moja wymowa była prawidłowa. W ten sposób
nauczyłem się dosyć wcześnie poprawnego wymawiania i potrafię to do dziś, chociaż
już straciłem zęby".
Janek rozwijał się szczęśliwie. Był posłuszny swoim rodzicom i szczerze im
oddany. Smucił się, gdy widział, że ktoś wyrządza komuś jakąś krzywdę lub zło.
Powyższe przekazy, aczkolwiek pochodzą od współczesnego i wiarygodnego świadka,
są jednak jednostronne. Chłopiec bowiem przejął po swojej łagodnej matce wiele cech
dodatnich, ale na pewno odziedziczył także po swoim ojcu krewki i wybuchowy
temperament. Ks. De Lombaerde, godny zaufania świadek, określił trafnie jeśli chodzi o
usposobienie ks. Berthiera, temperament naszego bohatera: chłopiec był żywy a nawet
samowolny, miał usposobienie sangwiniczne, niemalże ogniste. Skoro napotkał na
jakieś przeciwności, krew gotowała się w jego żyłach. On sam o sobie przekazał nam
następujące świadectwo:
„Gdybym stale nie czynił wysiłków, aby się przezwyciężyć i nad sobą
zapanować, byłbym się stał wybuchowym i gwałtownym człowiekiem".
Krótko więc możemy stwierdzić, że Janek był dobrym, wzorowym chłopcem, ale
potrzebne mu było kierowanie do dobrego, z którego potrafił doskonale korzystać.
Matka — jak to sam później wyznał — w niczym mu nie pobłażała. Już jako uczeń
szkoły podstawowej nauczył się on panować nad swoją naturą, a pracę tę nad
chrześcijańskim opanowaniem samego siebie prowadził skutecznie i z powodzeniem aż
do śmierci.
W niedzielę Trójcy Przenajświętszej 1852 roku przyjął Janek pierwszą Komunię
Św., a w trzy dni później sakrament bierzmowania. Wiedząc, że we Francji uroczystość
pierwszej Komunii św. nazywają „Wielkim Dniem", można sobie wyobrazić, w jaki
sposób, z jakimi uczuciami przeżywał nasz bohater te chwile. Nie mógł spać cały
tydzień poprzedzający te wydarzenia. Przejmował się tym, co nazywał „własnymi
wielkimi grzechami". Dopiero spowiednik rozproszył obawy malca i zapewnił, że Bóg
mu jego błędy wybaczył. Tak więc w pełni uspokojony mógł bez rozproszeń
przygotować się do przeżycia swego „Wielkiego Dnia".
Był on rzeczywiście dla Janka wielkim i wyjątkowym. Jego krewny Ludwik
Girard, który klęczał obok niego przy pierwszej Komunii Św., był świadkiem jego
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skupienia i zatopienia się w modlitwie. Widział także, że Janek płakał, gdy wracał na
swoje miejsce do ławki. Świadek wywnioskował, że były to łzy miłości i szczęścia. I my
rozumiemy te łzy. Janek nie ulegał nigdy uczuciowemu rozmarzeniu, zawsze jednak
łatwo wzruszał się tym wszystkim, na co serce ludzkie z natury jest wrażliwe. Dziecko
przygotowywało się z niemalże dojrzałą powagą na swój „Wielki Dzień". Uroczystość
pierwszokomunijna była punktem kulminacyjnym tych przeżyć i wycisnęła dziecku łzy
wzruszenia.
Już od dawna nurtowała jego duszę myśl, aby w przyszłości stanąć jako kapłan
przy ołtarzu. Jest rzeczą naturalną, że pragnienie to wyraził w czasie dziękczynienia
przy pierwszej Komunii świętej. Późniejszy apostoł spóźnionych powołań sam bardzo
wcześnie usłyszał głos Boży wzywający go na służbę. Zwierzył się z tą myślą swojemu
duszpasterzowi. I ten przyjął na siebie trud usunięcia przeciwności, gdyby one wynikły
ze strony rodziców. Janek nie mógł znaleźć lepszego orędownika. Ks. proboszcz
Champon posiadał bowiem prawdziwy dar kapłański, a może i charyzmat
rozpoznawania powołań kapłańskich. A potem czynił wszystko, by czuwać nad
rozwojem tego daru i łaski Bożego wezwania. Jak wielu innych francuskich księży w
owym czasie, uczył ks. Champon na swojej plebanii wybranych chłopców łaciny, i
przygotowywał ich w ten sposób do seminarium duchownego. Jemu to głównie
zawdzięczać należy, że parafia Châtonnay dała Kościołowi trzydziestu kapłanów. Ks.
Berthier nie zapomniał do końca życia tych apostolskich starań o powołania swego
duszpasterza z dzieciństwa, jak również faktu, że 60 dziewcząt z tej parafii wstąpiło do
klasztoru.
Odwiedziny duszpasterza w domach rodzinnych dawały mu dużo okazji do
pełnienia tego pięknego apostolatu. Tak było też w sprawie powołania Janka. Ks.
Champon zjawił się pewnego dnia również u rodziców Janka, by porozmawiać z nimi o
powołaniu ich syna. Początkowo natknął się na opór ojca, który miał w stosunku do
syna inne plany: wybrał mianowicie Jana na swego pomocnika i następcę na
gospodarstwie. Proboszcz jednak umiał go przekonać, że nie powinien się sprzeciwiać
woli Bożej. Tak więc Janek uzyskał zezwolenie uczęszczania na lekcje łaciny udzielane
przez proboszcza. To był jego pierwszy krok na drodze do ołtarza. Gdy wiele lat później
w jednej ze swoich książek poświęcił dziękczynne wspomnienie temu pasterzowi
według Serca Bożego, zabrzmiały w nim jeszcze tony uczucia i wzruszenia z
dzieciństwa.
Lekcje, na które uczęszczał Janek począwszy od późnej jesieni 1852 r. prowadził
ks. wikary. Na ławie szkolnej zaprzyjaźnił się chłopiec na całe życie z Józefem Gandy,
pochodzącym z Ste Anne d'Estrablin. Do tego dobrego i radosnego chłopca wszyscy
koledzy czuli sympatię. Był skupiony w modlitwie i gorliwy w nauce a w zabawie
przewodził innym.
Łuk nie może być stale napięty. O Janku natomiast mówiono, że bawił się tylko
po to, aby innym sprawić radość. Gdy tylko widział możliwość wycofania się z zabawy,
czynił to natychmiast. Oddawał się wtedy studiom, albo pomagał w domu rodzinnym
przy pracy. Łucja Champon, bratanica proboszcza, opowiadała później swoje wrażenia
z tego czasu:
„Byłam dwa lata młodsza od Janka i od siódmego roku życia przebywałam na
plebanii w Châtonnay. Mogłam Janka obserwować z bliska. Był wzorem skromności.
Nauce oddawał się z wielką gorliwością. Przy grze i rozrywce miał zawsze książkę
otwartą. Pomiędzy jedną a drugą grą w piłkę zdolny był odrobić lekcję".
Krewny jego, Ludwik Girard, wyraził to spostrzeżenie jeszcze dobitniej:
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„W czasie, gdy inni się zabawiali czy próżnowali, on studiował. Nie tracił nigdy
najmniejszej chwilki czasu. Gdy jego koledzy szli łowić ryby, on udawał się do domu,
aby pomagać rodzicom."
Czy nie było w tym jakiejś przesadnej gorliwości, czy normalnie chłopiec nie
powinien włączać się w to, co robią koledzy?
Budzi to nasze zdziwienie i nasuwa pytanie, czy nie należy tu upatrywać wpływu
jego ojca? Jest to bardzo możliwe. Niemniej równie prawdopodobne jest, że Janek
postępował tak w dużej mierze wskutek swych własnych pobudek. Mogło go do tego
skłaniać jego poważne i aktywne usposobienie. W domu widział tylko trud i ciężką
pracę i nie mógł na to patrzeć obojętnie. W zestawieniu z poświęceniem jego rodziców,
gra w piłkę, czy wędkarstwo wydawało mu się niemal grzechem i kradzieżą drogiego
czasu. Wpływy dziedziczenia i środowiska działały na osobowość dziecka i głęboko się
w niej zakorzeniły. W późniejszym życiu głosił zasadę, aby zmęczywszy się jakąś pracą,
przejść do innego rodzaju zajęcia, gdyż to przynosi człowiekowi odpoczynek i
wytchnienie.
Bodźcem do tego rodzaju wysiłków było z pewnością także zapewnienie
proboszcza, że go pośle do seminarium, gdy tylko będzie odpowiednio przygotowany.
Chłopiec ukończył wstępny kurs w przeciągu jednego roku i latem 1853, gdy miał lat
trzynaście, był już gotowy do wstąpienia do małego seminarium duchownego.
Wydawało się, że ojciec będzie czynił wysiłki, aby mu w tym przeszkodzić. Obawiając
się, że straci swego pierworodnego, podkreślił, iż na dalsze studia potrzeba pieniędzy,
których nie posiada. Jednakże wszystkie przeszkody zostały szczęśliwie przezwyciężone
i już jesienią tego samego roku mógł Janek rozpocząć swobodnie naukę w małym
seminarium duchownym.

Rozdział III - W MAŁYM SEMINARIUM DUCHOWNYM
W miejscowości La Côte-Saint-André, w której mieściło się Małe Seminarium
Duchowne, przebywał Janek cztery lata. Miejscowość ta jest oddalona o 15 kilometrów
drogi od Châtonnay. Nie jest to oczywiście zbyt wielka odległość. Ale dla
trzynastoletniego chłopca była chyba ta droga do seminarium pierwszą dalszą drogą w
jego życiu.
La Côte, tak bowiem w skrócie nazywa się też ową miejscowość, leży na krańcu
doliny Bièvre, która ciągnie się w pośrodku dwóch łańcuchów górskich. Wioska jest
położona amfiteatralnie na stoku górskim, który osłania ją od wiatrów północnych.
Promienie słoneczne operują tu swobodnie. Krajobraz, z którym zapoznani byli chłopcy
z Châtonnay, zmieniał się, odsłaniając szersze widnokręgi. Chatonnay leży w ciasnym i
zamkniętym kotle. W La Côte mogli się cieszyć rozległymi widokami. Poprzez szeroko
rozpościerający się płaskowyż sięgali wzrokiem wznoszących się na wschodzie i
południu gór.
Seminarium, dawniejszy klasztor oo. Franciszkanów Reformatów, położone było
w środku miasteczka. Od strony doliny Bièvre jego masywna biała bryła wyglądała
imponująco. Zakład nosił wprawdzie tytuł małego seminarium duchownego, był jednak
raczej biskupią szkołą średnią albo liceum dostępnym także i dla tych chłopców, którzy
nie mieli zamiaru zostać duchownymi.
Dobrą opinię, którą cieszył się zakład, zawdzięczał niewątpliwie dobremu
wychowaniu, jakie otrzymywała w nim młodzież męska. Szkoła była typu
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humanistyczno-klasycznego. Przede wszystkim języki z łaciną i greką obok języka
ojczystego odgrywały największą rolę w nauczaniu. Dyrektorem seminarium był
wówczas ks. Trouilloud, który już od dwunastu lat kierował zakładem i był cenionym
zwierzchnikiem dzięki swej otwartości, prawemu charakterowi i zmysłowi
praktycznemu.
Człowiekiem, który najwięcej przyczyniał się do duchowego rozwoju
wychowanków, był ks. Ture, któremu obok kierownictwa duchowego powierzono
także prowadzenie lekcji z niektórych przedmiotów. Przebywał długie lata w
seminarium, a zmarł jako prałat i dziekan w roku 1872 w Corps, niedaleko La Salette.
Ks. Berthier, który przez trzy lata był pod jego kierownictwem duchowym i który
nazwie go później „kapłanem według Serca Bożego" i „mężem Bożym", pisał o nim:
„Widzieliśmy, jak wkładał dużo pracy w wychowanie studentów.
Zainteresowany był rozwojem ich umysłu, ale jeszcze bardziej serca. Wobec uczniów
był zarówno pełen dobroci jak i rozsądku, a dla siebie wymagający i twardy jak stal.
Dzięki swej kapłańskiej powadze i poczuciu obowiązku, był wzorem dla każdego, a jego
postawa zobowiązywała do darzenia go szacunkiem i zaufaniem".
Przejście z życia na plebanii do seminarium nie było oczywiście dla Janka łatwe.
Zresztą sam później często powtarzał, że każdy początek jest trudny. Uważano, że po
jednym roku łaciny w Châtonnay będzie mógł parę klas przeskoczyć i od razu
umieszczono go w klasie zwanej „Quarta" (druga dzisiejszego liceum). W perspektywie
miał cztery lata studiów średnich, jeżeli oczywiście im podoła. Teraz dopiero okazało
się, jak dobrze się stało, że uczył się tak pilnie w domu. Mimo wszystko jednak
odczuwał braki. Początkowo szło mu bardzo ciężko i nieraz sobie popłakał, jak później
wspominał. Wiele jednak dokonał pilnością i talentem. Przy końcu roku szkolnego w
czasie egzaminu okazał się jednym z najlepszych uczniów. Już sama ta okoliczność, że w
późniejszym życiu często biegle posługiwał się łaciną, świadczy o tym, że w La Côte
zdobył gruntowną wiedzę w dziedzinie studiów klasycznych. Każdy student ma zwykle
swój ulubiony przedmiot. Jan miał predylekcje do nauk botanicznych. Znał życie roślin i
kwiatów tak doskonale, że jeszcze w starości opowiadał swoim wychowankom o
właściwościach poszczególnych gatunków flory określając ich nazwy po łacinie. Nie
zadawalał się znajomością i wiedzą o poszczególnych cechach roślin, ale swoją
botanikę przenosił do dziedziny wiary i ascezy. W późniejszych latach swego życia
potrafił niekiedy długo kontemplować kwiat róży, która, choć skromna — jak mawiał —
odbija nieskończone piękno Boże.
W czasie rekolekcji rocznych, trwających trzy pełne dni, miał Janek bogatą
okazję do przeżywania w duchu wiary prawd wiecznych, które mu przedstawiono, a
które później tak dobitnie miał rozwinąć jako słynny misjonarz ludowy. Szkice i notatki
rekolekcyjne Henryka Berthiera, jednego z jego krewnych, który później przebywał
także w murach tego seminarium, świadczą, że rozmyślania o prawdach wiecznych
stanowiły tam trzon nauk rekolekcyjnych. Notatnik jego wspomina, że głównym
tematem rekolekcji były prawdy o grzechu, o Sądzie Ostatecznym i o upadku św.
Piotra.
Jan był poważnym i pobożnym studentem i dlatego na niejednym ze
współkolegów wywarł trwałe wrażenie. Jeden ze współczesnych mu seminarzystów
napisze o nim, już jako proboszcz, pięćdziesiąt lat później:
„W La Côte byliśmy wszyscy pod urokiem kleryka Jana Berthiera. Zbudowani
byliśmy jego spokojnym i łagodnym charakterem. Był uprzejmy dla wszystkich
współbraci seminaryjnych. Nie brał nigdy udziału w grach i rozrywkach wrzaskliwych.
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Jego zrównoważona i nigdy nie przejaskrawiona pobożność nosiła na sobie wszystkie
znamiona autentyzmu i głębokiego zaangażowania".
Nie sądzimy, aby nasz świadek miał na myśli ścisły związek pobożności naszego
studenta z jego uchylaniem się od zabaw współkolegów. Ten ostatni zwyczaj wyjaśniają
raczej naturalne skłonności i warunki, w jakich wychował się w domu rodzinnym w
Châtonnay. Miał inne usposobienie, aniżeli jego wesoły przyjaciel, Józef Gandy, który
od tych rozrywek nie stronił, co nie było wcale przeszkodą w jego głębokiej pobożności.
Choć bardzo młody, nie szukał w grze i zabawie tylko odprężenia. Uprawiał je świadom
swoich celów. Później, jako arcybiskup misyjny wracał często we wspomnieniach do La
Côte, gdzie w gorące dni brał udział w biegach na wyścigi, aby już wtenczas
przygotować się „hartowaniem ciała" do trudów późniejszego życia misjonarskiego.
Wiemy już, że nasz bohater nie należał do asów sportowych, małą
niespodziankę sprawia nam jednak wiadomość, że odznaczył się w grze teatralnej, jak
to wspomina jeden ze świadków:
„Odgrywaliśmy amatorskie przedstawienie teatralne. Janek grał rolę chłopca —
sieroty. Odegrał to z taką porywającą naturalnością i z taką prostotą, że starczyło nań
spojrzeć, aby wzruszyć się do łez. Był tak sympatyczny, tak skromny, tak godny
współczucia, tak wczuwał się w swoją rolę, że zwrócił na siebie powszechną uwagę.
Zdobył dla siebie sympatię wszystkich. Nie mogliśmy uwierzyć, że to był teatr, bo
rzeczywistość nie mogła być bardziej przejmująca".
W małym świecie seminaryjnym znalazł Jan liczne okazje do rozwoju zalet
swego ducha i serca, a nawet do prowadzenia skromnego apostolatu. Zapisał się do
Sodalicji Mariańskiej. Wkrótce wybrano go do zarządu. Wtedy zabrał się z wielką
gorliwością do werbowania nowych członków do Straży Honorowej. Z tej Straży
Honorowej w miesiącu maju wybierano codziennie siedmiu „Rycerzy Maryjnych",
którzy odbywali tzw. „Straż zbrojną" przed ołtarzem Matki Boskiej i odmawiali
wspólnie różaniec. Jako członek zarządu musiał Jan regularnie kontaktować się z
członkami Kongregacji, zachęcać ich do miłości Najświętszej Maryi Panny i pocieszać w
przykrościach. Tak więc przyzwyczaił się już dosyć wcześnie do połączenia dwóch
rzeczy, które w jego życiu kapłańskim szły w parze i przynosiły wielkie owoce: do
gorącej czci i nabożeństwa dla Matki Najświętszej i do przysparzania dobra duszom
bliźnich.
Wakacje spędzał u rodziców. Tam pomagał w gospodarstwie, w pracy na roli, w
ogrodzie albo w winnicy. Ojciec jego wstawał wcześnie rano i niekiedy już pomiędzy
godziną trzecią a czwartą udawał się na pole. Janek towarzyszył mu w tej pracy, tak że
często udawał się już zmęczony na Mszę św. do kościoła. Szczęśliwym zbiegiem
okoliczności musiał się niekiedy zwolnić z tej pracy w domu, by spotkać się z kolegami.
Ks. proboszcz Champon zapraszał alumnów do siebie, a niejeden z nich spędzał u niego
całe dnie. Na zakończenie wakacji zbierali się wszyscy alumni regularnie w domu
rodzinnym jednego z nich i piekli kasztany jadalne. Na takim wieczorku pożegnalnym
śpiewano wesołe piosenki, opowiadano sobie dowcipy i pito świeże białe wino.
Latem 1857 r. Jan pożegnał La Côte i przeniósł się w październiku do małego
seminarium „Le Rondeau" w Grenoble, gdzie podjął studia filozofii. Tak rozpoczął się
siedmioletni pobyt w tym mieście, które później przez tyle lat stanowiło dla niego bazę
wypadową kapłańskiej i duszpasterskiej działalności. Z Grenoble podejmował jako
misjonarz swoje wyprawy misyjne i tutaj wracał na odpoczynek.
W roku 1857, stolica departamentu Izery, a zarazem stara stolica całego
Delfinatu, liczyła około trzydziestu tysięcy mieszkańców. Seminarium Le Rondeau, ze
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swoimi parkami i sadzawkami leżało trochę za miastem nad brzegiem rzeki Drac, która
obok Grenoble wpada do Izery.
Seminarium położone było idealnie. W najbliższym sąsiedztwie wznosiła się
góra Monterotte stanowiąca forpocztę masywu Vercors. Stąd też rozciągał się widok
na dalekie pasmo Alp, których szczyty pokryte są stale śniegiem stanowiąc wspaniałą
panoramę górską. Nasz student miał jednak wiele powodów, by być mniej zachwycony
kursem filozofii, niż pięknem przyrody.
W połowie ubiegłego stulecia nie podjęto jeszcze w seminariach francuskich na
nowo studium filozofii scholastycznej. Kurs trwał tylko jeden rok. Za podstawę nauki
służył podręcznik łaciński z wykładami filozofii Kartezjusza, a nie Tomasza z Aquinu. Nie
podejmujemy się stwierdzenia, czy student nasz pojął cały system filozoficzny tego
„ojca filozofii", jak Francuzi nazywają swego Descartesa (Kartezjusza). To było chyba
niemożliwe. Trudności pomnażał również pośpiech w nauce. Ale możemy już tutaj
podkreślić, że w wyrażaniu swego niezadowolenia wyprzedził już w pewnym sensie
myśli, które papież Leon XIII wyłożył w encyklice „Aeterni Patris" z 4 sierpnia 1879
dokonując reformy studiów filozoficznych w seminariach duchownych. Ks. Berthier
również obawiał się idei, których nie mógł pogodzić ze zdrową nauką teologiczną. O
swoich ówczesnych obawach i niezadowoleniu odnośnie powyższego przedmiotu
wyraził się później w gronie swoich wychowanków:
„Za moich czasów uczono filozofii tylko według systemu Kartezjusza.
Przestudiowałem go całego. Ale czułem, że coś się tam nie zgadza. System ten mnie nie
zadowolił. Przy najbliższej okazji zabrałem się do studium św. Tomasza z Aquinu. Tak
uczyłem się filozofii po raz drugi. Temu stanowi rzeczy zawdzięczam, że mogłem
opanować i oprzeć na dobrych zasadach zdrową naukę teologiczną. U Św. Tomasza
zdobyłem cenne wiadomości o ojcach Kościoła i nauczyłem się ich cenić, jak również
poznać skarby, które zawierają ich pisma."
Zawiedziony student filozofii musiał zadowolić się na razie ukończeniem kursu
zawierającego także przedmioty poboczne z bardzo dobrymi stopniami i pocieszyć się
zapewnieniem, że wkrótce przejdzie na kurs teologii.
W połowie sierpnia 1858 roku rozpoczął swoje wakacje. Pierwszy stopień
wyższego seminarium duchownego miał już za sobą.

Rozdział IV - W WYŻSZYM SEMINARIUM DUCHOWNYM
Podobno Piotr Berthier po raz trzeci wysuwał swoje zastrzeżenia odnośnie do
kontynuowania przez syna studiów w Seminarium. Janek potrafił jednak tym razem już
sam skutecznie walczyć o zrealizowanie swego ideału. Ostatnia więc burza na tym
odcinku ucichła już na zawsze. Trudności domowe zostały usunięte w ten sposób, że
zaangażowano obcego człowieka do pomocy w gospodarstwie, a Janek miał się
postarać o to, żeby zdobyć fundusze na jego opłacenie. Po wakacjach letnich mógł więc
ze spokojnym sercem udać się do Grenoble.
W połowie XIX wieku nie brakowało Kościołowi we Francji wydarzeń, które
musiały wywrzeć silne wrażenie na młodym seminarzyście. W roku 1854 zmarł nie
pojednawszy się z Kościołem wybitnie utalentowany kapłan Hugo Félicité de
Lamennais prekursor idei, które Kościół przyjął dopiero w encyklice Leona XIII „Rerum
Novarum" (1891).
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Można było jednak wskazać również na pocieszające fakty. We wrześniu 1840
roku, a więc w roku urodzin naszego bohatera, błogosławiony Gabriel Perboyre zginął
w Chinach śmiercią męczeńską za wiarę. W rok potem popłynęła pierwsza krew
męczeńska na wyspach Oceanii. Tym bohaterskim świadkiem Chrystusa był św. Piotr
Ludwik Chanel. Gdy Jan rozpoczynał swoje studia teologiczne, żył i pracował jeszcze w
wiosce Ars, położonej niedaleko od Grenoble słynny święty proboszcz Jan Vianney. W
roku 1858 ukazała się Najświętsza Maryja Panna 18 razy Bernadecie Soubirous w
Lourdes. Cztery lata przedtem ogłosił Pius IX dogmat o Niepokalanym Poczęciu
Najświętszej Maryi Panny. Wiadomości z Lourdes poruszyły z pewnością do głębi
rycerskich czcicieli Maryi z Seminarium w Grenoble.
Dnia 23 października 1858 roku przekroczył Jan progi Wyższego Seminarium
Duchownego i rozpoczął tzw. wyższy kurs teologii. Budynek uczelni mieścił się przy
ulicy Vieux Temple w samym sercu Starego Grenoble. Tutaj w kaplicy seminarium
otrzymał święcenia kapłańskie św. Jan Vianney dnia 13 sierpnia 1815 roku. Tutaj
odprawił następnego dnia swoją Mszę św. prymicyjną. W tym samym seminarium
błogosławiony Piotr Julian Eymard, założyciel zgromadzenia księży od Najświętszego
Sakramentu, odbywał swoje studia teologiczne (1831—34) a w kaplicy seminaryjnej
otrzymał także święcenia kapłańskie. Wiele lat później opowiadał ks. Berthier, co
odczuwał przy wejściu w mury tego seminarium:
„Trudno mi opowiedzieć, co się ze mną działo, gdy wszedłem do celi
seminaryjnej. Odczuwałem potrzebę pozostania w samotności, aby się pomodlić i
wypłakać... Myśl, że w tym gmachu mieszkali kiedyś męczennicy, wyznawcy i bez
wątpienia święci kapłani, kazała mi ze czcią nań spoglądać. Widziałem w duchu tych,
którzy tu przede mną mieszkali... Wydawało mi się, że ich cnoty uświęciły to miejsce i
że wszystko tu przemawia do mnie: okaż się godnym twych poprzedników. Jak wielu
heroicznych aktów cnót, jakich płomiennych modłów świadkami były te mury, to łóżko,
ten stół! To wszystko wołało do mnie: i ty musisz zostać świętym... Powinienem nim
zostać! O jakże byłem wtenczas szczęśliwy! A dzisiaj muszę stwierdzić, że jednak za
mało z tego osiągnąłem pożytku".
Pisarze, którzy położenie Kościoła we Francji w latach 1850—70 wzięli na
warsztat swoich prac historycznych, nie wyrażają się zbyt dodatnio o poziomie studiów
teologicznych w ówczesnych seminariach duchownych. Nauka szwankowała,
wychowanie nie stało na wysokości zadania, brakowało wykształconych i pracujących
naukowo profesorów. Wiele przeszkód i trudności, które Kościół francuski miał do
przezwyciężenia, szczególnie w okresie porewolucyjnym i w następującym po nim
panowaniu Napoleona I, wpłynęło negatywnie na wychowanie przyszłego kleru.
Seminarium w Grenoble nie stało wszakże niżej od pozostałych zakładów tego typu.
Wiadomo, że odnowienie studiów teologicznych w Grenoble datuje się dopiero od
czasów biskupa Paulinier (1870 do 1875). Ale już jego poprzednik, ks. bp Ginoulhiac
zgromadził w seminarium dobrych profesorów. Uczony ten prałat sam wykładał
poprzednio teologię w seminarium w Montpellier i jako biskup w Grenoble, prowadził
dalej tę pracę (1853—70). Znał doskonale pisma Ojców Kościoła. Obdarzony
fenomenalną pamięcią, często na wykładach recytował swoim słuchaczom ich
wypowiedzi. Jest rzeczą prawie pewną, że jemu to ks. Jan Berthier zawdzięczał swój
wielki podziw i zaufanie do pism Ojców Kościoła.
Kierownictwo seminarium spoczywało w rękach ks. rektora Filipa Orcela, który
prowadził je przeszło czterdzieści lat i w, dodatku pełnił urząd wikariusza generalnego.
Był to człowiek starego stylu w dobrym tego słowa znaczeniu. Posiadał zaufanie nie
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tylko biskupa, ale również duchowieństwa i swoich kleryków. Stary biskup de Bruillard
nazywał go chętnie dobrym kapłanem, a ks. bp Paulinier mawiał, że wyróżnia się wielką
pokorą. Jako regens seminarium odznaczał się praktycznym i roztropnym podejściem
do rozmaitych skomplikowanych problemów i trudności. Mówiło się o nim, że w
wysokim stopniu posiadał charyzmat rozpoznawania zdolności swoich uczniów i
wyrażał trafne zdanie o ich przydatności do przyszłych prac i urzędów. Klerycy
znajdowali w regensie seminarium mądrego kierownika, do którego mogli się zwracać z
pełnym zaufaniem, zwłaszcza z wątpliwościami w sprawach swego powołania.
Zachęcał ich stale do pracy nad sobą i starał się formować dzielne charaktery. Był
pracownikiem, który nie znał spokoju i odpoczynku, a przy tym człowiekiem rzetelnej i
głębokiej pobożności. Choć ostrożny i trzeźwy w wypowiadaniu swego zdania, w
sprawie La Salette, gdy po gruntownych badaniach przekonał się o prawdziwości
objawienia, stał się pierwszym apostołem Płaczącej Pani. W toku niniejszego
opowiadania będziemy mieli jeszcze okazję wykazać niejednokrotnie jego gorliwą
działalność na tym odcinku.
Kto omawia historię La Salette, musi także zapoznać się z sylwetką ks. profesora
Rousselota. Ks. kanonik Rousselot spędził w seminarium przeszło pięćdziesiąt lat życia.
Był uczonym teologiem, wybitnym wykładowcą i człowiekiem o niezwykłej dobroci i
skromności. Opublikował szereg prac o objawieniu w La Salette i był miarodajnym
obrońcą tego wydarzenia.
Do towarzystwa tych wybitnych mężów zaliczał się także profesor teologii
moralnej ks. Franciszek Mussel. Następnie został mianowany wikariuszem generalnym
i niejedna książka ks. Berthiera nosiła później jego aprobatę. Uczniowie podziwiali
prostotę i jasność jego wykładów i byli pod urokiem jego uduchowionej postaci. Ks. bp
Fava zakończył mowę pożegnalną nad grobem swego wikariusza generalnego
następującymi słowami:
„Fioletowa pelerynka okrywająca trumnę świadczy, że zmarły był prałatem Jego
Świętobliwości. Ale to tylko pożyczona część szaty. On nie chciał nigdy w nic innego się
przyodziewać jak tylko w nowego człowieka, Jezusa Chrystusa."
Nasz seminarzysta, ożywiony chęcią zdobycia wiedzy, patrzał pełen czci i
szacunku na tych wybitnych kapłanów i uczył się równie wiele z ich wykładów, jak też z
ich przykładu. Swoje przeżycia i myśli z tamtych dni umieścił, jak sądzić można, w
późniejszej książce o kapłaństwie.
„Jak piękne jest życie seminarzysty, którego dusza rozwija się w modlitwie do
Jezusa i Maryi, który z całą gorliwością oddaje się studiom prawd wiary i sam głęboko o
nich przekonany, do tego się przygotowuje, aby je kiedyś skutecznie głosić. Ileż to
wspomnień pozostawiły w nas lata seminaryjne! Jakiegoż to przeobrażenia dokonałyby
w naszej duszy, gdybyśmy umieli je dobrze wykorzystać. Wielka była wtedy nasza
zdolność wchłaniania wiedzy, wielka gorliwość, wielki zapał. Czemu to wszystko
mieliśmy do zawdzięczenia? Dobrze uporządkowanemu życiu, które prowadziliśmy.
Św. Franciszek Salezy mówi nam: „Najlepszym sposobem uczenia się jest słuchanie."
Czyż istnieją jakie skutki i owoce, których nie mielibyśmy do zawdzięczenia nauce i
doświadczeniu naszych profesorów?
Niestety, czas nauki minął szybko, a teraz nie możemy już zadowolić się samym
słuchaniem".
Słowa „zadowolić się samym słuchaniem" trzeba przyjmować z pewnym
zastrzeżeniem, zestawiając je z innym wyznaniem ks. Berthiera:
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„Od czasów moich studiów teologicznych trudno mi zrozumieć, jak może kapłan
choć kilka minut tracić bezużytecznie".
Uderza u tego młodego studenta teologii głębokie poczucie odpowiedzialności
za przyszłe życie kapłańskie. Dla jego usposobienia charakterystyczne jest nastawienie
na praktyczne korzyści, jakie miał mu przynieść przestudiowany materiał w przyszłości.
Wszystko, co miało związek z późniejszą pracą duszpasterską, wzbudzało jego
szczególne zainteresowanie. Skarby, które codziennie odkrywał i gromadził, nie miały
pójść na marne. Dlatego też gorliwie zbierał materiały do przyszłych kazań i
konferencji, zestawiał na podstawie Biblii i historii Kościoła tematy dla całych cykli
konferencji. Posiadał notatnik alfabetyczny, w którym umieszczał teksty, uwagi,
przykłady i opisy ciekawych wydarzeń, jakie w odpowiednim czasie znalazły miejsce w
jego książkach i kazaniach.
Studium Pisma św. pozostawiało wiele do życzenia. Wiele jeszcze czasu
upłynęło, zanim zdecydowano się potraktować ten przedmiot jako naukę samodzielną i
pozwolono na odpowiedzialne badania znaczenia i interpretacji tekstów, szczególnie
Starego Testamentu. Nie możemy zatem oczekiwać, aby Jan Berthier studiował tak
Pismo św., jak to się robi w dzisiejszych seminariach. Wykłady ówczesnego profesora
Pisma św. w Grenoble, ks. Samuela, potraktowalibyśmy dzisiaj trochę z góry, jako
obszerną, ale mocno przestarzałą historię biblijną. Dla Jana nie stanowiło to żadnego
problemu. Pismo święte było dla niego po prostu słowem Bożym i niewyczerpaną złotą
kopalnią dla kaznodziejów. Czytał je pilnie. Czynił liczne notatki i zapamiętał dla celów
kaznodziejskich wiele tekstów biblijnych.
Jeden z jego współkolegów twierdził, że Jan Berthier przy końcu swoich studiów
teologicznych znał na pamięć cały Nowy Testament. Dobra znajomość Pisma świętego
przyniosła mu później nieocenione korzyści. Gdy pisał książkę, gdy przygotowywał
kazanie, konferencje, czy nauki, zawsze miał pod ręką i cytował odpowiednie
wypowiedzi Pisma świętego, które sypały się pod pióro jak z rogu obfitości. On sam
później napisze:
„Znaliśmy seminarzystów, którzy w małym gronie postanowili czas tak
wykorzystać, aby w wolnych chwilach powtarzać materiał naukowy i uczyć się
odpowiednich miejsc Pisma św. Nowego Testamentu, a nawet przyswoić sobie na
pamięć całą Ewangelię".
Możemy z całą pewnością powiedzieć, że to on właśnie był jednym z tych
studentów.
Jego poważne podejście do życia i pobożność doznały teraz dalszego rozwoju i
pogłębienia. Z chłopca przerodził się w człowieka dojrzałego, który wiedział, czego
chce. Studia zaś wyższe poszerzyły jego horyzonty myślowe i pogłębiły jego życie
duchowe. Uderzało, że Jan utrzymuje kontakt przeważnie z najgorliwszymi
seminarzystami, i chętnie w rozmowach z nimi porusza tematy poważne i budujące.
Pobożnością swoją, której nie uprawiał na pokaz, ale która czasem bezwiednie i prosto
dochodziła do głosu, wpływał na otoczenie i zapalał nią innych.
Krótko i węzłowato możemy stwierdzić, że wszystko, co z tego okresu wiemy o
Janku, świadczy o poważnym podejściu do obowiązku starannego przygotowania się
do święceń kapłańskich. Kapłaństwo ze swymi poszczególnymi stopniami święceń
pogłębiało jego osobiste zaangażowanie się w służbie Boga i w pracy dla dobra
nieśmiertelnych dusz ludzkich. Dnia 23 kwietnia 1859 roku otrzymał tonsurę, a 10 lipca
tego roku cztery niższe święcenia. Subdiakonat został mu udzielony dnia 16 marca
1861 roku. Tym święceniem przyjął na siebie obowiązek zachowania celibatu i
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odmawiania brewiarza. Następujące myśli z jego książek możemy spokojnie odnieść do
jego własnych przeżyć.
„Młody człowiek, który w wieku lat 21 staje przed biskupem, nie czeka na ten
uroczysty moment, aby uświadomić sobie, jakie obowiązki zaciąga. Już od dawna
wsłuchiwał się w Ewangelię, ćwiczył się w tej cnocie, a teraz przez ślub potwierdza to
przed Bogiem na zawsze".
Interesujące jest usłyszeć od niego samego, jak sobie w tym czasie wyobrażał
przyszłą swoją działalność duszpasterską:
„Przed święceniami moimi widziałem diakonów, zresztą ludzi utalentowanych i
rwących się do pracy, jak marząc wybierali sobie rozmaite placówki i urzędy, na których
mogliby swoje otrzymane od Boga talenty i siły z pożytkiem wykorzystać. Nie
widziałem jednak w tym szczególnego ducha apostolskiego. Mnie się wydawało, że
należy naśladować ideał Proboszcza z Ars. Jego obraz i jego przykład stał mi przed
oczyma. Postanowiłem naśladować go i prosić o objęcie najbardziej opuszczonej i
najbardziej niewdzięcznej parafii w diecezji, gdzie bez żadnych dochodów i bez
wynagrodzenia można by pracować tylko dla Boga. Powiedziałem sobie, że na początku
tygodnia wezmę koszyk, żeby uprosić u moich parafian trochę kartofli i chleba. Taka
porcja powinna mi wystarczyć na cały tydzień. Byłbym więc wolny od troski o rzeczy
materialne i miałbym więcej czasu na zainteresowanie się sprawami moich parafian,
aby prowadzić ich dusze do Boga i być stale gotowym nieść im wszelką potrzebną
posługę. To był mój pierwszy plan. Lecz miał on się wkrótce rozwiać".
Plan, aprobowany przez jego przełożonych, którzy przyrzekli mu małą parafię,
nie został jednak zrealizowany. Musiał ustąpić powołaniu, które odpowiadało planom
Bożym.
W jednym z opowiadań odsłonił ks. Berthier tajemnicę, w jakich okolicznościach
i pod jakim wpływem objawiło się to powołanie.
„Kiedy pewnego dnia odwiedziłem wraz z kolegami Wielką Kartuzję, ukazało mi
się życie zakonne w całej swojej sile pociągającej i z wszystkimi swymi korzyściami. Od
tego momentu wszystkie moje pragnienia zwróciły się w kierunku klasztoru".
Wspaniała, choć męcząca droga do klasztoru kartuzów odległego od Grenoble
około 30 kilometrów, świetnie nadawała się do tego, by serce i umysł naszego
poważnego studenta przygotować do odwiedzin u mnichów. Im wyżej wędrowcy
wstępowali w góry odległe od Grenoble, tym wspanialszy rozlegał się widok na miasto,
na dolinę Izery i na Alpy. Gdy zbliżali się do celu podróży, znikły rozległe horyzonty,
weszli w las, który otaczał zabudowania klasztorne. Klasztor stał wśród skał otoczony
świerkami i drzewami wawrzynowymi. Wokół panowała cisza i spokój. Z dala tylko
szemrał strumyk górski i ciszę przerywał głos dzwonu klasztornego. Święty Brunon,
kanonik i profesor z Reims, opuścił to miasto, i jak pisze w jednym ze swych listów,
porzucił „przemijające bogactwa tego świata dla szczęścia i bogactwa wiecznego", aby
z sześciu towarzyszami przybyć do Delfinatu. Było to w roku pańskim 1084. Jego
dawniejszy uczeń, biskup z Grenoble, towarzyszył mu do samotnych i dzikich gór
zwanych Chartreux, gdzie pierwsi ojcowie Kartuzi w pewnej odległości od dzisiejszego
klasztoru zbudowali kilka chat drewnianych. Nie pragnęli niczego innego, jak życia
cichego, opartego na wewnętrznej modlitwie, na studium rzeczy duchowych
połączonego z pożyteczną pracą ręczną. Szukali Boga i tylko Boga, Brunon był
szczęśliwy w tej samotni. Słyszano często, jak mawiał: „O, bonitas, o dobroci!"
Jan Berthier widział, jak ściśle trzymali się swych ideałów ci oddani kontemplacji
zakonnicy. To wstrząsnęło nim do głębi. Wiedział zapewne, że jego kierownik duchowy,
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regens Orcel, każdego roku odbywał tu swoje rekolekcje, że wielu innych duchownych
szukało tutaj odnowienia i siły do dalszej pracy duszpasterskiej. Odczuł sam siłę
przyciągającą tego życia i wziął coś z ducha kartuzjańskiego na dalszą swoją drogę
życiową: pociąg do skupienia się w „celi" własnej duszy, by tam stale z Bogiem
przebywać.
Wiemy od niego samego, że od chwili odwiedzin klasztoru ojców Kartuzów
zaczął tęsknić do życia zakonnego. Prawdopodobnie w tych dniach poważnie zapytywał
samego siebie, czy nie powinien zostać kartuzem? Ale jego inklinacje do pracy
apostolskiej i kierownictwo Bożej Opatrzności przyprowadziły go tam, gdzie oczekiwało
nań jego prawdziwe powołanie.
Zanim jednak opowiemy historię tego powołania, które uświadomił sobie Jan
na górze La Salette, musimy najpierw naszkicować zdarzenia, jakie tam miały miejsce i
stworzyły warunki dla jego powołania.

Rozdział V - OBJAWIENIE SIĘ MATKI BOSKIEJ NA GÓRZE LA SALETTE
W górzystych terenach diecezji Grenoble obejmującej południe departamentu
Izery, leży z dala od głównych szlaków komunikacyjnych mała wioska La Salette.
Zaledwie dwanaście domostw nosi nazwę tej miejscowości. Mała wioska kościelna leży
u podnóża góry, która odznacza się pięknym szczytem o nazwie Planeau albo
Montsous-Ies-Baisses. Wczesna zima pokrywa tę górzystą krainę grubą warstwą
śniegu. W innych, sprzyjających porach roku można wypasać bydło na zielonych polach
i na zboczach tej góry. W sobotę dnia 19 września 1846 roku wyruszyło dwoje
pastuszków ze swymi krowami na stoki góry Planeau, aby je popaść na południowych
zboczach. Byli nimi Maksymin Giraud i Melania Calvat. Tak brzmiało właściwe nazwisko
tej dziewczyny, chociaż powszechnie nazywano ją Melanią Mathieu, ponieważ jej
rodzina była znana pod tym nazwiskiem. Oboje wzrastali w bardzo skromnych i
ubogich warunkach, a rodzina nie mogła poświęcić wiele czasu ich wychowaniu.
Maksymin, jedenastoletni chłopiec z sąsiedniego Corps, był niezbyt mądrym,
trochę nieokiełznanym i bardzo żywym, ale poza tym prawym i niewinnym dzieckiem.
Trudno go za to winić, skoro nigdy nie uczęszczał do szkoły i nie posiadał prawie żadnej
wiedzy. Ojciec próbował wprawdzie nauczyć go pacierza: Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo,
ale poza tym niewiele się nim zajmował. Pracował przy budowie dróg i prawie cały
swój wolny czas spędzał w karczmie. Nie uczęszczał prawie nigdy do kościoła. Do tego
trzeba dodać, że Maksymin w ogóle nie znał swojej matki, a macocha nie dbała o
pasierba. Był więc pozostawiony sobie samemu i bez kłopotu mógł się uwolnić od
czyjegokolwiek dozoru. Pasał kozy swego ojca, pomagał mu w usuwaniu śmieci z drogi,
a poza tym włóczył się gdzie bądź z innymi dziećmi. Od dnia 14 września przebywał w
miejscowości Les Abladins u gospodarza Piotra Selmę, który go zaangażował na tydzień
do pasania krów.
Melania, która również pochodziła z Corps, miała lat piętnaście. Była milczącą,
trochę melancholijną dziewczyną, niewysoką i na swój wiek zarówno fizycznie, jak i
duchowo słabo rozwiniętą. Nie znała ani jednej stronicy katechizmu, dlatego też nie
była jeszcze przyjęta do pierwszej Komunii św. Jako małą dziewczynkę wysłano ją na
żebraninę, a od ósmego roku życia przebywała na służbie u obcych gospodarzy jako
pasterka. Pasała bydło także w niedzielę i święta, dlatego też rzadko mogła uczęszczać
do kościoła. Podobnie jak Maksymin — nie chodziła do żadnej szkoły. Od marca 1846 r.
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była na służbie u Jana Pra, bliskiego sąsiada Piotra Selmę, właściciela kawałka pola na
zboczach Planeau.
Dzieci prawie się nie znały. W czwartek, 17 września, wieczorem widziały się na
moment w Les Ablandis, a dnia następnego spotkały się przy wypasaniu krów na górze
Planeau i razem pędziły krowy do domu. Także w sobotę, dnia 19 września, pasał
Maksymin swoje krowy pod czujnym okiem pana Seime. Gospodarz od czasu do czasu
odrywał się od swoich zajęć, by skontrolować, czy chłopiec dobrze czuwa nad jego
bydłem. W pewnej odległości pasła Melania krowy pana Pra. Około południa dzieci
przepędziły bydło na stronę północną, by je napoić przy zbiorniku wody w dolinie
pomiędzy górami Planeau a Gargas. Przez tę dolinę przepływa strumyk o nazwie Sezia,
który kończy swój bieg w stawie. Dzieci zjadły tu nad wodą swój skromny posiłek,
potem cofnęły się troszeczkę i znużone położyły się do snu. Znajdowały się o parę
kroków obok tak zwanego „Małego źródła", które wtenczas było zupełnie wyschnięte.
Spały co najmniej godzinę. Pierwsza przebudziła się Melania i nie widząc bydła
przestraszona zawołała: „Maksyminie, chodźmy szukać naszych krów". Przeszli więc
strumyk i zaczęli się wspinać po stokach ku górze. Wkrótce ku swemu uspokojeniu
dostrzegli krowy leżące na przeciwległym stoku Gargas. Wrócili więc znów w dolinę.
Melania szła pierwsza, ledwie jednak uszła parę kroków, stanęła przerażona. W dole,
obok wyschniętego źródła, jarzyło się wielkie błyszczące światło, jaśniejsze od słońca.
„Chodź szybko, zobacz to światło w dole" — zawołała Maksymina. W tej chwili on
również je dostrzegł i zatrzymał się. „Cóż to może być?" Świetlista kula otwarła się i
ujrzeli w niej, jak mawiali później, piękną Panią siedzącą na kamieniu. Nogi miała
oparte na suchym mule wyschniętego źródła. Łokciami opierała się o kolana, a dłońmi
osłaniała zapłakaną twarz. Z jej postawy bił głęboki smutek. Melania z przerażenia
wypuściła z ręki kij pasterski ze słowami: „O, mój Boże"!. Maksymin, który również był
przerażony, kazał jej kij podnieść i zatrzymać, by w razie potrzeby móc się bronić.
Potem Piękna Pani wstała i odezwała się do dzieci głosem, który brzmiał jak muzyka:
„Podejdźcie bliżej, moje dzieci, nie lękajcie się. Jestem tu, aby wam ogłosić ważną
nowinę". Udała się następnie na miejsce, gdzie dzieci uprzednio spały, parę kroków od
źródła. Dzieci ośmielone dobrocią matczynych słów, szybko poszły za nią i zatrzymały
się na granicy otaczającego ją światła. Musiały sobie później zadać wiele trudu i
wysiłku, aby swym skromnym i niewykształconym językiem opowiedzieć wszystko to,
co widziały: Suknia pięknej Pani była długa i sięgała aż do kostek. Była bogato
sfałdowana, ale prosta w wykonaniu. Pani miała szal, coś w rodzaju zarzutki na
ramionach i żółty fartuch. Wysokie, białe nakrycie głowy, jej „czapka", jak mawiały
dzieci, była z tyłu złączona z ubraniem i pokrywała uszy i włosy. Miała ręce
skrzyżowane na piersi, a dłonie ukryte w długich rękawach sukni. Chociaż proste i
skromne, ubranie to lśniło nadnaturalną jasnością. Jej białe buciki były wysadzone
lśniącymi kamieniami szlachetnymi, a miejsce, na którym stała, otoczone było wieńcem
różnokolorowych róż. Również chusta ozdobiona była wieńcem róż białych, różowych,
a nawet niebieskich, wydzielających świetliste promienie. Trzeci wieniec róż z
świecącym diademem ozdabiał nakrycie jej głowy. Postać jej jawiła się w kręgu światła,
również szata i róże wydawały się utkane z promieni. Na jednym z dwu łańcuszków,
jakie miała na szyi, zwisał lśniący krucyfiks. Na jego poprzecznej belce umieszczone były
narzędzia Męki Pańskiej: obcęgi i młotek.
Tylko Melania mogła spojrzeć na twarz pięknej Pani. Była ona owalnego,
szlachetnego kształtu i wyrażała niewysłowioną dobroć. Z zapłakanych oczu bił
niewymowny smutek. Dziwny to był płacz. Łzy spływające na piersi, w okolicy
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zwisającego krzyża zamieniały się w świetliste perły. Płacz trwał tak długo, dopóki ta
Pani mówiła, wyjaśniała później Melania. Dzieci przykute uwagą do niezwykłego
zjawiska, zapamiętały dokładnie usłyszane słowa: „Jeżeli mój lud się nie poprawi, będę
zmuszona opuścić karzące ramię mojego Syna. Ono jest takie ciężkie, tak
przygniatające, że nie potrafię go dłużej udźwignąć. Cierpię już tak wiele i tak dawno z
powodu was. Jeżeli chcę, aby Syn mój was nie opuścił, muszę Go nieustannie za was
błagać. Ale wy sobie nic z tego nie robicie. Wszystkie wasze modlitwy i czyny nie
wyrównają nigdy mego poświęcenia, tego, co ja za was wzięłam na siebie. Dałam wam
sześć dni do pracy, siódmy zachowałam dla siebie, ale nie chcą mi go przyznać. To czyni
ramię mego Syna tak ciężkim. Woźnice przeklinają i nadużywają przy tym imienia mego
Syna. To są te dwie sprawy, które ramię mego Syna czynią tak przygniatającym. Jeżeli
żniwo się zmarnuje, to wy ponosicie winę. Dałam wam to poznać ubiegłego roku przy
wykopkach ziemniaków, ale wyście się o to nie martwili. Przeciwnie, gdyście znajdowali
zgnite kartofle, przeklinaliście i obrażaliście mego Syna. One dalej będą gniły i na Boże
Narodzenie już ich zabraknie".
Do tego miejsca mówiła do nich Pani po francusku, lecz dzieci tego nie
zrozumiały, znając tylko gwarę tych okolic, to znaczy stary dialekt prowansalski.
Maksymin z pewnością zrozumiał ten czy ów wyraz po francusku, ale nie mógł
uchwycić sensu całych zdań. Gdy piękna Pani mówiła o ziemniakach, nazywając je
„pommes de terre", Melania i Maksymin spojrzeli na nią pytająco. Na to Pani rzekła:
„Dzieci, wy nie rozumiecie po francusku, powiem wam to inaczej". Powtórzyła więc
gwarą swą wypowiedź od słów: „Jeżeli żniwo się zmarnuje" i ciągnęła dalej: „Jeżeli
macie zboże, to nie siejcie go. Wszystko, co zasiejecie, będzie zjedzone przez szkodniki.
Wszystko, co dojrzeje i co sprzątniecie, zmieni się w proch przy młóceniu. Nastąpi
wielki głód. Ale zanim on przyjdzie, dzieci w wieku do lat siedmiu będą marły. Będą
umierały wśród trzęsącej je febry na rękach swych matek. Inni będą poprzez głód
czynić pokutę. Orzechy będą próchniały, a winogrona zgniją".
Pani mówiła potem jeszcze dalej. Ale choć Melania widziała, jak poruszały się jej
wargi, niczego jednak nie słyszała. Pani powierzała Maksyminowi po francusku
„tajemnicę". Potem zwróciła się do Melanii. Teraz Maksymin nic nie słyszał. Także i jej
powierzyła tajemnicę w języku francuskim. Trwało to jednak dłużej, niż u Maksymina.
Potem mówiła Pani do obojga pastuszków.
„Jeżeli jednak nawrócicie się, to kamienie i skały będą rodziły zboże i chleba
będzie pod dostatkiem, a ziemniaki obrodzą obficie. Ale czy wy się aby dobrze
modlicie?" „Nie", odpowiedziały dzieci uczciwie. „Kochane dzieci, musicie to robić
dobrze rano i wieczorem. Odmawiajcie przynajmniej Ojcze nasz i Zdrowaś. Jeżeli
jednak będziecie miały więcej czasu, musicie się więcej modlić. Tylko parę kobiet
uczęszcza na Mszę św. Inni pracują całe lato nawet w niedzielę. Zimą zaś, gdy nie mają
co robić, wtedy chodzą wprawdzie do kościoła, ale tylko po to, aby sobie kpić. W
okresie Wielkiego Postu latają jak psy do rzeźnika po mięso. Dzieci, czyście widziały już
zboże spróchniałe? „Nie", pada odpowiedź. Potem zwróciła się Pani do Maksymina i
rzekła: „Ty jednak musiałeś już takie zboże widzieć moje dziecko, będąc z ojcem w Le
Boin. Właściciel gospodarstwa powiedział do twego ojca: „Popatrz, jak wygląda moje
spróchniałe zboże". — Poszliście razem na pole. Gospodarz wziął dwa albo trzy kłosy
do ręki i roztarł ziarno w ręce. Zamieniło się ono w próchno i kurz. Potem odeszliście.
Gdyście byli w odległości pół godziny drogi do Corps, twój ojciec dał ci kawałek chleba
ze słowami: „Jedz chłopcze! W tym roku mamy jeszcze chleb.
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Kto wie, czy w przyszłym roku będziemy go jedli, gdy tak dalej pójdzie ze
zbożem". Malec odpowiedział: „O, tak, Pani! Teraz to sobie przypominam,
zapomniałem o tym".
Pani zakończyła swoje przemówienie w francuskim języku literackim
następującymi słowami: „A teraz moje dzieci, przekażcie to całemu mojemu ludowi".
Potem oddaliła się od dzieci, przechodząc przez Sezię. Wydawało się, że dotyka
nogami kamieni leżących w potoku. Nie obracając się, jeszcze raz powiedziała:
„Powiedzcie to, dzieci, całemu memu ludowi".
Potem udała się na stok, na który weszły poprzednio dzieci szukając swoich
krów. Nie poruszała jednak nogami, ale posuwała się, jak gdyby płynęła, ledwie
dotykając stopami trawy. Dzieci towarzyszyły jej, a Melania nawet ją wyprzedziła.
Maksymin znajdował się po jej lewej stronie, oddalony o parę kroków. Tak przeszła z
dziećmi około 50 metrów. Skoro przybyli na wzgórze, uniosła się na półtora metra
wyżej i tak pozostała przez chwilę spoglądając w niebo, a potem znów na ziemię w
stronę wschodnią w kierunku Rzymu. W tym momencie przestały płynąć łzy z jej
oblicza. Podczas całej rozmowy nieustannie płakała. Melania stała na przeciw niej.
Maksymin na lewo parę kroków wstecz... Dzieci opowiadały potem: „Następnie nie
widzieliśmy już jej głowy, potem ramion i wreszcie całej postaci. Wszystko jak gdyby się
rozpłynęło. Pozostało tylko wielkie światło, które chciałem uchwycić razem z różami na
jej stopach", mówi później Maksymin, „ale wszystko znikło". Melania rzekła do
Maksymina: „To musiała być jakaś wielka święta". Chłopczyk odpowiedział: „Szkoda,
żeśmy nie wiedzieli, że to była jakaś wielka święta, bo moglibyśmy ją prosić, aby nas
zabrała ze sobą". Melania dodała: „żebyż jeszcze była wśród nas"!
Dzieci dodały, że rozglądały się dobrze wokoło, czy jej jeszcze nie zobaczą. Ale
daremnie. Potem ogarnął je nastrój radości i opowiadały sobie, co widziały i słyszały.
Wreszcie poszły znów do swoich krów.
Pisarze, którzy zajmowali się opisem objawienia na La Salette, nie ominęli też
pewnej zaskakującej okoliczności. Piękna Pani rozpoczęła rozmowę około godz. 14,30
po południu. Była to wigilia uroczystości Siedmiu Boleści Matki Bożej, mniej więcej
pora pierwszych nieszporów tej uroczystości. Tysiące kapłanów i zakonników
odmawiało w tej chwili w brewiarzu słowa: „Komu cię przyrównam, albo komu cię
przypodobam, córko Jerozolimska? Z kim cię porównam, aby cię pocieszyć, dziewico,
córko Syońska? Bo wielkie jest jak morze strapienie twoje" (Tren 2, 13).
Gdy Maksymin wrócił wieczorem ze swoimi krowami do domu, zapytał go Piotr
Selmę: „Powiedz mi chłopcze, dlaczego nie przyszedłeś dzisiaj do domu na obiad?
Powiedziałem ci przecież, że masz przyjść". Na to otrzymał odpowiedź: „Czy nie wiesz o
tym, co się wydarzyło?" „Nie wiem, co takiego?" „Widzieliśmy nad strumieniem piękną
Panią, która długo z nami rozmawiała, ze mną i z Melanią. Z początku bałem się i nie
odważyłem się zabrać nawet skibki mego chleba, która obok leżała. Ale w tym
odezwała się Pani do nas: „Podejdźcie bliżej, moje dzieci, nie lękajcie się. Przybyłam
tutaj, aby wam ogłosić ważną nowinę". I potem popłynęła z ust małego chłopca po raz
pierwszy opowieść o wydarzeniu na górze. Opowiedział bez zająknienia nawet części
wypowiedziane w literackim języku francuskim. Poczciwy ojciec Selma nie wiedział, co
o tym wszystkim sądzić. Chłopczyk wydawał mu się już nie tym samym Maksyminem.
Malec tymczasem przeskoczył płot i pobiegł do sąsiada Pra. Stara babka stała akurat
pode drzwiami. Do niej zwrócił się chłopczyk ze słowami: „Hej, babciu Caron! Nie
widzieliście przypadkiem dzisiaj w obiad pięknej, lśniącej Pani, unoszącej się nad doliną
w górze?" Co za piękna Pani? Pani z światła, która ze mną i z Melanią rozmawiała na
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górze". I zaraz chłopczyk powtórzył całą historię wszystkim domownikom w skromnej
kuchni państwa Pra. Wszyscy słuchali zdumieni: gospodarz, jego żona, jego brat, dwoje
dzieci i babcia. Stara kobieta siedziała przy kominku i w świetle ognia spoglądała bystro
na chłopca wzdychając parokrotnie. Gospodarz nie wiedział, co o tym wszystkim ma
sądzić, brat jego Jakub nie wierzył opowiadaniu. Stara babcia jednak rzekła z oczyma
pełnymi łez: „Dzieci widziały Matkę Najświętszą, bo tylko Ona ma Syna, który króluje w
niebie".
Melania była jeszcze zajęta krowami. Ale i ją szybko przywołano. Opowiedziała
to samo. Dnia następnego, w niedzielę 20 września, ani gospodarz Pra, ani jego brat
Jakub nie odważyli się już pójść do pracy. Także w szerszych kręgach społeczeństwa
objawienie nie miało pozostać bez wpływu.

Rozdział VI - PIELGRZYMKI CIĄGNĄ DO LA SALETTE
Wiadomość o zjawieniu się Matki Boskiej na górze La Salette rozszerzyła się
bardzo szybko i wywarła na wielu bardzo głębokie wrażenie. Wkrótce odkryto również,
że „Małe źródło", które już uważano za wyschnięte, zaczęło płynąć znów nieustannym
strumieniem. Do tego czasu płynęło ono tylko po silnym deszczu, a ostatnio tylko przy
topnieniu śniegu. Zewsząd poczęli ludzie schodzić się do źródła i wzgórze Planeau
przemieniło się wkrótce w miejsce pielgrzymkowe.
Dojście do La Salette było trudne, a Planeau od uroczystości Wszystkich
Świętych do końca marca z powodu grubej pokrywy śnieżnej było niedostępne. Na
porządną szosę trzeba było jeszcze długo czekać, a od La Salette prowadziła dalej tylko
kamienista, stroma ścieżka górska. Dopiero od lata 1867 r., można było się dostać na
górę pojazdem. Droga z Corps do La Salette trwała około trzech godzin. Choć się ją
odbywało na mule, była ona jednak trudna. Na Planeau brakowało w pierwszych latach
dosłownie wszystkiego, czego człowiek pragnie po odbyciu tak uciążliwej drogi. Ludzie
musieli sobie we wszystkim sami radzić, i przyjmować wszystko, często również
dokuczliwą niepogodę. Ich liczba doszła już w pierwszym roku po objawieniu do stu
tysięcy. A w samą rocznicę objawienia było ich tam około pięćdziesiąt tysięcy, w tym
dwustu pięćdziesięciu kapłanów.
Ludzie z różnych środowisk społecznych zbierali się tutaj razem, pociągnięci tą
samą wiarą i nabożeństwem. Śpiewali i modlili się nie bacząc na żadne względy ludzkie,
odprawiali Drogę Krzyżową, słuchali gorliwie opowieści małych dzieci o objawieniu,
zabierali ze sobą do domu wodę ze źródła. Były wypadki, że pielgrzymi odbywali boso
tę dziewięciokilometrową drogę z Corps na Planeau. Niektórzy posuwali się nieraz
jeszcze do ostrzejszych form pokuty. W roku 1866 pewna kobieta z Holandii przybyła
na górę pieszo i o proszonym chlebie. Gdy przybyła do wioski La Salette, zdjęła swoje
obuwie i boso poszła po mokrym śniegu na górę. Uczyniła to w duchu pokuty. Inna
kobieta odbywająca pielgrzymkę, na wiadomość, że ma jeszcze 14 km do przebycia,
odpowiedziała ochoczo: „Dzięki Bogu! To jeszcze zdzierżę! Idę piechotą z Bretanii".
Ks. dziekan Melin z Corps pisał dnia 12 października 1846 — w trzy tygodnie po
tym wielkim wydarzeniu — do biskupa w Grenoble: „W całej okolicy objawienie
podziałało cudownie na mężczyzn. Przychodzą często do kościoła i nie pracują już w
niedzielę". Dnia 17 października pisał, że „blisko dwa tysiące osób odwiedziło już dzieci,
wypytując je o objawienie. Daje się odczuć ogromny nawrót do obowiązków
religijnych".
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Powyższe sprawozdanie księdza dziekana z Corps, zrozumie postronny człowiek
dopiero wtedy, gdy będzie miał pojęcie, jak przedstawiało się życie religijne w tej
okolicy przed tym wydarzeniem. W Corps i w La Salette wyglądało ono żałośnie. O
przykazania Boże nikt się nie troszczył. W niedzielę pracowano tak jak w dzień
powszedni. Nie było końca przekleństwom i bluźnierstwom. Drwiono i szydzono z
wszystkiego, co miało związek z religią. Szczególnie niekorzystnie przedstawiała się
sytuacja w Corps, miasteczku liczącym około 1500 mieszkańców. Tylko dwaj mężczyźni
wykonywali swoje obowiązki wielkanocnej spowiedzi i Komunii św. i to czynili rychło
rano w dzień roboczy, aby nie być przez nikogo zauważonym. Karczmy były
przepełnione, szczególnie w niedzielę i święta. Wielkiego Postu nie przestrzegano. Nikt
prawie się nie modlił. Za to dużo tańczono. Zabawy taneczne były organizowane przez
władze miejscowe i trwały po kilka dni z rzędu. W czasie jednej z takich hulaszczych
zabaw w roku 1822, powstał straszliwy pożar, który zamienił niemal całą mieścinę w
zgliszcza i popioły. Ale tańczono beztrosko dalej. Kiedy wreszcie zaczęto usuwać ruiny,
aby zabrać się do odbudowy, odbywało się to przy dźwiękach muzyki tanecznej. W
wiosce La Salette nie było jeszcze tak źle, jak w miasteczku Corps. Ale i tam woleli
mężczyźni w czasie nabożeństwa grać na placu kościelnym w kręgle, aniżeli
uczestniczyć we Mszy św. w kościele. A nawet ci, którzy jeszcze chodzili do kościoła,
mimo że uczestniczyli we Mszy św. pracowali w niedzielę jak w dni powszednie.
Ks. dziekan Melin, który stwierdził widoczny nawrót do wykonywania
obowiązków religijnych, zauważył również, że dzieci bywają wypytywane przez wielu
ciekawych ludzi. Powyższe indagacje były oczywiście dla Melanii i Maksymina bardzo
nużące i przykre. Starano się często chytrymi pytaniami podstępnie podchwycić ich w
prawdomówności i w ten sposób postawić ich relacje pod znakiem zapytania.
Obiecankami, darami a nawet groźbami starano się ich zwieść od głoszenia prawdy.
Miało to między innymi i ten dobry skutek, że wszystkie powyższe próby przyczyniły się
do otwartego i powszechnego potwierdzenia ich uczciwości i sumienności, oraz do
aprobaty ich opowieści.
Nawet i władze cywilne zajęły się tą sprawą. W dzień po objawieniu przesłuchał
Melanię sołtys z La Salette. Nazajutrz uczynił to samo z Maksyminem. W następną zaś
niedzielę poszedł z dziećmi do doliny Sezji, aby dokonać wizji lokalnej, gdzie dzieci
rozmawiały z piękną Panią. Sołtysowi towarzyszył żandarm — stróż porządku
publicznego. Ten ostatni czynił oczywiście wszystko, aby Maksyminowi podczas drogi
wmówić, że kłamie. Mały chłopczyk jednak nie dał się łatwo zbić z tropu. Twardo bronił
tego, co widział i słyszał. Nie odwołał prawdy. Sołtys nie mógł odkryć żadnej
sprzeczności w relacjach dzieci.
Na tym się jednak nie skończyło. Dnia 22 maja 1847 roku odbyło się
przesłuchanie obojga dzieci w gmachu sądu w Grenoble. Sądowi przewodniczył
zastępca sędziego pokoju z Corps. Protokóły urzędowe, które spisał ów sędzia przy
badaniu, były nowym dowodem tego, że trzeba dać wiarę dzieciom. Mimo nacisku,
szykan i podstępu, nie potrafiono udowodnić dzieciom niezgodności z tym, co
uprzednio głosiły, albo zmusić je do tego, by zdradziły powierzone im tajemnice.
A co czyniły w tym czasie władze kościelne? Rozsądny dziekan Melin przesłuchał
w tydzień po objawieniu owe dzieci najpierw na plebanii, a potem przy wizji lokalnej na
górze. Doszedł do tego samego przeświadczenia, co sołtys Peytard, że u dzieci
powtarzał się zawsze ten sam opis. Nie można było niczego odkryć, co miałoby związek
z oszustwem czy kłamstwem.
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Biskup z Grenoble, Filibert de Bruillard, trzymał się początkowo z daleka od całej
sprawy i żądał także od duchowieństwa daleko idącej powściągliwości. Równocześnie
jednak kazał siebie regularnie informować o wszystkim i zbierał rozmaite dane. Przy
końcu 1847 roku ustanowił dwie komisje, które miały zbadać wszystkie wiadomości i
zjawiska ze sprawą związane. Dnia 19 lipca 1847 r. zamianował on księży Orcela i
Rousselota, których już poprzednio poznaliśmy, jako komisarzy, powierzając im
zbadanie wszystkich spraw mających związek z objawieniem. Mieli również wydać
opinię cudownych uzdrowieniach, które tam się dokonały. Obydwaj komisarze
sumiennie wypełnili swoje zadanie. Odwiedzili dziewięć diecezji i wreszcie udali się z
Melanią i Maksyminem na miejsce objawienia. Ksiądz profesor Rousselot opracował
dokładnie sprawozdanie z tych badań i doszedł do wniosku, że opowiadanie dzieci
powinno być traktowane jako prawdziwe. Jego sprawozdanie zostało następnie w
ostatnich miesiącach 1847 roku ponownie zbadane przez jeszcze jedną, liczącą
osiemnastu członków komisję, która w większości przychyliła się do wniosków autora.
Ostateczne i decydujące słowo zależało teraz od samego ordynariusza z Grenoble — ks.
biskupa de Bruillarda. Biskup odczekał jeszcze parę lat, po czym wspólnie z ks.
biskupem de Villecourt, ordynariuszem z La Rochelle, opracował list pasterski w tej
sprawie. Oryginał tego listu został wysłany do prefekta świętej kongregacji obrzędów,
kardynała Lambruschiniego, do aprobaty. Sąd i ocena tego ostatniego wypadły
pozytywnie. Biskup mógł teraz bezpiecznie przejść do wykonania swoich postanowień.
Jego list pasterski był datowany dnia 19 września 1851 roku, a dnia 16 listopada tegoż
roku miał być odczytany we wszystkich kościołach diecezji. Wydarzenie to odbiło się
wielkim echem w całym Kościele katolickim. List został przetłumaczony na języki:
angielski, włoski, niemiecki i flamandzki. Punkt kulminacyjny listu stanowią słowa:
„Jesteśmy zdania, że objawienie się Najświętszej Maryi Panny dwom
pastuszkom w dniu 19 września 1846 r. na jednej z gór łańcucha Alp, leżącej w parafii
La Salette, nosi na sobie wszystkie znamiona prawdy i dlatego wszyscy wierni są
upoważnieni uważać je za pewne i prawdziwe, nie mogące być zakwestionowane".
Następcy ks. biskupa Bruillarda na urzędzie biskupim w Grenoble: Ginoulhiac,
Paulinier i Fava oraz wielu innych biskupów po nich przyłączyło się do tego zdania i w
wielu listach pasterskich i w przemówieniach głosiło prawdę o objawieniu się Matki
Boskiej w La Salette. Argumenty, jakie przytaczali ci prałaci, na temat prawdziwości
objawienia, przekonały także główną osobę naszej biografii, ks. Jana Berthiera, który
niestrudzenie głosił prawdę o tym objawieniu w swoich kazaniach i pismach. Stąd też
wydawało się słusznym zająć się tą sprawą w niniejszym życiorysie.
Jak mogłoby dwoje słabo rozwiniętych dzieci, które tylko z wielkim trudem
można było czegoś nauczyć, bez pomocy wyższej siły zapamiętać i powtarzać tak długi
opis o widzeniu „Pięknej Pani"? Komuż to udało się nauczyć ich tego wszystkiego od
razu? Ojciec Maksymina Giraud odezwał się do swego chłopaka, gdy usłyszał, jak
płynnie opowiadał o tym wydarzeniu. „Trudziłem się dwa lata, żeby cię nauczyć
przynajmniej Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, a ty do dzisiaj nie umiesz ich na pamięć"! Ta
odruchowa reakcja jest bardzo znamienna. Słynny teolog, kardynał Billot, napisał razu
pewnego: „Świadectwo tych dwojga pastuszków wydaje mi się jeszcze cudowniejsze,
niż wszystkie inne cuda, które historia z La Salette przekazuje".
Zarzut, jakoby dzieci same wymyśliły opisane wydarzenie, jest hipotezą nie do
przyjęcia. Ich możliwości umysłowe nie pozwalały im na to. Były także za proste i za
uczciwe, żeby mogły chcieć kogoś oszukać. Opowiadały o objawieniu z całą prostotą i
nie zamierzały ściągać na siebie uwagi lub czynić siebie ważnymi. Nie zdawały sobie
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sprawy z dalekich i głębokich konsekwencji swego opowiadania. Do końca życia były
stale przekonane o prawdziwości tego objawienia. Poza tym znały tylko gwarę okolicy,
z której pochodziły i nie mówiły językiem literackim. Zapamiętały jednak bezbłędnie
część rozmowy wypowiedzianą w literackim języku francuskim, chociaż nie rozumiały
jej treści. Wspomnieliśmy już, że dzieci ani na chwilę nie dały się zbić z tropu mimo
podchwytliwych pytań, mimo obiecanek i gróźb, mimo szyderstw i drwin. Chociaż były
ubogie, nie dały się przekupić. Któż dał im tę siłę moralną i stałość? Nigdy też nie
stwierdzono, aby opowiadania dzieci były ze sobą sprzeczne. Treść ich sprawozdania
była stale ta sama i niezmieniona.
W ich opowiadaniach stwierdzono następnie jeszcze jedną bardzo dziwną
właściwość. Oto gdy opowiadały o tym wydarzeniu, dokonywała się w nich uderzająca
przemiana. Zachowywały się zupełnie inaczej, niż zazwyczaj. Stawały się poważne,
skupione, występowały z godnością. Opowiadały bez zmęczenia. Wtedy nie można
było u nich zauważyć ich zwykłych braków, ich ograniczonych pojęć. Stawiano im
najrozmaitsze trudne pytania i zarzuty. Ale dzieci były zawsze gotowe do odpowiedzi,
która była dziwnie krótka, jasna, logiczna i trafna, często nawet zaskakująca
zdecydowaniem i szybkością orientacji.
Następnie okazało się, że mowa pięknej Pani była na wskroś prosta w swojej
formie zewnętrznej, ale głęboka w prawdy religijne nastawiona na to, by wykazać
duchowe zło czasu i dać odpowiednie środki, by dusze ludzkie pojednać z Bogiem. Ta
sprawa wywarła wielkie wrażenie szczególnie na biskupach z Grenoble, którzy jako
pasterze diecezji znali przecież duchowe braki swego ludu. Ks. biskup Ginoulhiac nie
omieszkał podkreślić, że właśnie w tej okoliczności widzi decydujący argument za
prawdziwością objawienia.
Niepokojące zjawisko, brak żywności, występujące przy końcu roku 1846 i w
następnym — przemawiało językiem, szczególnie zrozumiałym wśród ludzi z Corps i
okolicy. Choroba ziemniaczana, brak zboża i w konsekwencji tego głód przyczyniły się w
wielkim stopniu do wysokiej śmiertelności, szczególnie wśród dzieci. To były
odczuwalne nawiedzenia, które potwierdzały słowa pięknej Pani i sprawiły, że brano na
serio jej zbawienne napomnienia.
Także cudowne uzdrowienia potwierdzały prawdziwość objawienia. Była to
jedna z najważniejszych przyczyn napisania już w roku 1851 listu pasterskiego przez ks.
biskupa Bruillarda, „Boże świadectwo — tak pisze on — ma większe znaczenie, aniżeli
świadectwa i zastrzeżenia ludzkie". Najwięcej uzdrowień zostało dokonanych po użyciu
cudownej wody z nowo płynącego źródła. Gdy w ciągu długich lat nie pomagają ani
wysiłki lekarzy, ani stosowanie najlepszych lekarstw, a potem nagle przychodzi
całkowite zdrowie, człowiek wierzący uznaje w tym dzieło ręki Bożej.
Najważniejsze i najpotężniejsze skutki objawienia na górze La Salette, to bez
wątpienia siła przyciągająca i wpływ, jaki wywierało ono na dusze ludzkie. Ks. bp
Bruillard wyjaśniał to w swoim liście pasterskim, że głównym celem objawienia było:
„Pobudzić chrześcijan do wypełnienia religijnych obowiązków, do oddawania czci
należnej Bogu, do przestrzegania przykazań Bożych i kościelnych, a także odstraszyć od
grzechów bluźnierstwa, zachęcić do uszanowania niedziel i świąt". Także ks. Berthier
napisze później:
„Zdumienie ogarnęłoby wszystkich, gdyby konfesjonały mogły mówić, jak liczne
i wielkie były dowody miłosierdzia Bożego. Nie można bowiem zapomnieć o tym, że
Najświętsza Dziewica z La Salette przyczynia się przede wszystkim do pojednania
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grzeszników. Cuda, jakie zdziałała w tym miejscu, to przede wszystkim jawne
nawrócenia. One były od samego początku głównymi owocami tego objawienia".
Wprawdzie nagłe uzdrowienie ciała jest odczuwalne i widoczne na zewnątrz, ale
i działanie łaski dokonujące się w duszy przejawia się w zachowaniu nawróconego tak
wyraźnie i przekonywująco, że nie pozwala na wątpliwości. Stąd „Płacząca Pani" nad
grzechami swego ludu i nawołująca do pokuty jest czczona jako „Pośredniczka z La
Salette, Pojednawczyni grzesznych".
Maria de Brulais, po odwiedzeniu sanktuarium w jego początkach pisała we
wrześniu 1849 roku, że widziała wśród pielgrzymów nie tylko przedstawicieli 29 miast
Francji, ale także ludzi z Anglii, Holandii, Niemiec, Hiszpanii, Włoch i Szwajcarii, a nawet
z Afryki. Napływ pielgrzymów zwiększył się naturalnie po liście pasterskim biskupa z
Grenoble. Rok rocznie przybywały pielgrzymki z wszystkich stron. Przybywano
procesjonalnie i prywatnie ze śpiewem i modlitwą na ustach, z rozwiniętymi
sztandarami. Utrudzeni pielgrzymi wspinali się na wzgórze Planeau. Niekiedy szli pieszo
całą noc i przybywali na miejsce wczesnym rankiem. Zdarzało się, że na górze
przebywało równocześnie czternaście pielgrzymek parafialnych ze swymi
proboszczami.
Od roku 1847 stało tam do dyspozycji pielgrzymów parę chat drewnianych z
maleńką drewnianą kapliczką dla księży do odprawiania Mszy św. W tym samym roku
postawili mieszkańcy La Salette czternaście krzyży mających stanowić stacje drogi
krzyżowej na trasie, którą szła Najświętsza Panienka, zanim uniosła się nad ziemię. Taki
był początek i pierwsze formy czci i nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny
Saletyńskiej. Okazało się rzeczą konieczną, aby dla dobra pielgrzymów uporządkować
sytuację. Inicjatywa wyszła z ręki biskupa w Grenoble. W liście pasterskim z roku 1852
zawiadamiał ks. bp Bruillard swoich wiernych, że będzie zbudowany kościół na miejscu
objawienia. Oto jego słowa: „To sanktuarium musi być godne Królowej Niebieskiej i
powinno świadczyć o naszej wdzięczności ku Niej. Zbudujemy ten przybytek Boży nie
tylko dla jednej miejscowości o mniejszym łub większym znaczeniu, ale dla świata
całego".
Uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego nastąpiło dnia 25 maja 1852 roku.
Ceremonii dokonał ks. bp Chartrousse z Walencji w obecności ks. bp Bruillarda, który
mimo swego podeszłego wieku (87 lat) wziął także udział w tej uroczystości. Zjawiło się
wówczas na tej uroczystości przeszło dwustu kapłanów i ponad piętnaście tysięcy
wiernych. Wybudowanie ogromnej świątyni na wysokości 1.800 metrów ponad
poziomem morza było przedsięwzięciem trudnym. Do tego dochodziły budynki dla
obsługujących to miejsce kapłanów i parę schronisk dla pielgrzymów. Podstawowy
budulec mógł oczywiście być pobrany z kamieniołomów na Gargas, ale pomocnicze
materiały budowlane musiały być dostarczane z nizin wąskimi ścieżkami górskimi
zwierzęcą siłą pociągową. Przystąpiono jednak do tego wielkiego dzieła z ogromnym
poświęceniem, z siłą i talentem. Dobrowolne datki i ofiary zaczęły płynąć z całego
świata katolickiego. W roku 1880 stał już kościół pod dachem. Dwanaście lat budowy
dały Francji i światu piękną świątynię Maryjną.
Sędziwy biskup chciał jednak przed odejściem w stan spoczynku dokonać
jeszcze czegoś więcej, dla drogiego mu La Salette. W liście pasterskim z 1 maja 1852
roku pisze:
„Jakkolwiek ważna jest budowa świątyni Bożej na tym miejscu, to jednak
ważniejszą jeszcze rzeczą jest postarać się o księży, którzy obsługiwaliby to miejsce,
wykonywali tu prace duszpasterskie dla pielgrzymów, głosili im słowo Boże, słuchali
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spowiedzi św. i odprawiali Msze święte. Ci kapłani będą się nazywali Misjonarzami
Matki Boskiej Saletyńskiej. Ich założenie i powstanie ma być, jak to sanktuarium,
nieprzemijającym pomnikiem i wieczną pamiątką miłosiernego objawienia się Matki
Najświętszej. Ci wybrani kapłani powinni być wzorem dla kleru w mieście i na
wioskach, a ich siedzibą powinno być miasto biskupie. W okresie pielgrzymkowym
powinni przebywać na górze, a zimą wracać do parafii diecezji i tam głosić Ewangelię.
Zakładamy więc stowarzyszenie diecezjalnych misjonarzy, które polecamy
współdziałaniu i ofiarom naszych diecezjan, a zwłaszcza naszego drogiego
duchowieństwa, aby się jak najszybciej mogło rozwinąć. Polecamy je i podpieramy, ile
nam tylko sił starczy. Oby szeregi stowarzyszenia urosły do tego stopnia, aby każda
parafia w naszej diecezji mogła się doczekać nieoszacowanego dobrodziejstwa
przeprowadzenia w niej misji świętej".
W maju 1852 roku wybrało się pierwszych trzech misjonarzy do miejscowości La
Salette. Zamieszkali oni najpierw na plebanii. Od chwili poświęcenia kamienia
węgielnego nowej świątyni na górze, dwóch z nich przeniosło się na samą górę i tam
zamieszkało chwilowo w drewnianej chacie pokrytej słomą. W przemówieniu
skierowanym do biskupa powiedział między innymi ich przełożony ks. Burnoud: „Ks.
Biskup przysłał nas tutaj z zadaniem, abyśmy słowa Maryi przekazali całemu ludowi".
Taki był rzeczywiście ich program, czyli cel nowego stowarzyszenia religijnego.
Przy końcu pierwszego roku liczba ich wzrosła do pięciu. A w październiku 1853
roku mogli już misjonarze wprowadzić się do nowego, murowanego budynku.
Wewnętrzna organizacja i sposób życia tej grupy szlachetnych pionierów,
którym nieznane jeszcze było życie wspólne, bo każdy z nich miał swoje własne idee i
poglądy, była jeszcze niesprecyzowana. Gdy chodziło o nałożone im zadania, wypełniali
je z zapałem iście apostolskim zarówno na górze, jak w całej diecezji i poza nią.
Ks. bp Ginoulhiac dnia 19 września 1853 roku w przemówieniu na górze La
Salette powiedział:
„Skończyło się posłannictwo dzieci, zaczyna się posłannictwo Kościoła. Teraz
misjonarze Matki Boskiej Saletyńskiej mają za zadanie wykonywać stale polecenie
nałożone przez Maryję, aby głosić Jej słowa całemu Jej ludowi".
Wezwanie do tego posłannictwa otrzymał również Jan Berthier latem 1861
roku.

Rozdział VII - POWRÓCĘ TU
Była połowa czerwca 1861 roku. Egzaminy już minęły. Rok szkolny się kończył,
zaczynały się wakacje. Dla zmęczonych głów nie mogło być wspanialszego i większego
odprężenia jak plan odbycia wędrówki w góry i lasy, na łono Bożej wolnej natury.
Grupa siedmiu seminarzystów, która wybrała się z Grenoble i docierała do wzgórza
Planeau w cieniu lip i jaworów, nie miała jednak na celu wycieczki turystycznej. Młodzi
klerycy chcieli po prostu rozpocząć swoje wakacje od pielgrzymki do Matki Boskiej w La
Salette. Uczynili to wedle starego i dobrego obyczaju pieszo.
Do tej grupki pielgrzymów należał m. in. Jan Berthier, Józef Gandy i ich
serdeczny przyjaciel szkolny Ludwik Lasserre, który później wstąpił do zakonu ojców
Kapucynów, udał się na misje i jak Gandy, został biskupem.
Józef Gandy miał swoje wewnętrzne troski i zamiary. Od czasu, gdy proboszcz
Champon dał mu na plebanii w Châtonnay do przeczytania pismo „Roczniki
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Rozkrzewienia Wiary Świętej", nie opuszczała go myśl o misjach. Zanim wstąpił do
seminarium duchownego, udał się najpierw do świętego proboszcza z Ars, aby poradzić
się w sprawie swego powołania. Święty Jan Vianney dał mu krótką radę: „Wstąp
najpierw do seminarium. Bóg ci już później wskaże, co będziesz miał czynić". Było to
przed trzema laty, a Józef Gandy nadal zapytywał siebie, gdzie by go Pan Bóg
najchętniej chciał mieć. Odbył więc pielgrzymkę, aby uprosić odpowiedź na swoje
wielkie pytanie.
Jest rzeczą więcej niż pewną, że jego przyjaciel Jan Berthier miał podobny
problem duchowy do rozwiązania. Od czasu odwiedzin w klasztorze ojców Kartuzów,
myślał o wstąpieniu do zakonu, nie miał jednak rozeznania, dokąd go Pan Bóg wzywa.
W seminarium często dochodziły go wiadomości o La Salette. I wtedy przypomniały mu
się słowa, które wypowiedziała kiedyś jego babka, i o których nigdy nie zapomniał.
Zrozumiałą jest rzeczą, że wreszcie chciał sam odwiedzić to miejsce objawień.
Kto dzisiaj udaje się wygodnym autokarem z Grenoble do La Salette, nie ma
pojęcia, jakie trudności musieli pokonywać pobożni pielgrzymi przed stu laty.
Podróżowanie dyliżansem pocztowym nie należało do przyjemności, a jazda
staromodną bryczką pocztową trwała od świtu do zmierzchu, gdy się chciało przebyć te
60 kilometrów dzielących Grenoble od Corps. Tych jednak, którzy wybierali się tam
pieszo, czekały jeszcze całkiem inne wysiłki i zadania. Nasi młodzi ludzie chcieli jednak
odbyć prawdziwą pielgrzymkę. Dlatego chętnie ponieśli trudy z nią związane. Później
opowie ks. Berthier o tej pielgrzymce: „Była to daleka droga z Grenoble do Corps, ale
pragnienie ujrzenia miejsca, gdzie Matka Najświętsza płakała, kazało nam zapomnieć o
długości drogi i o trudach naszego marszu".
Wspaniałe widoki gór i przyrody, które im wszędzie w czasie drogi towarzyszyły,
były już pewną zapłatą za trudy. Gdy minęli miasteczko Vizille z jego wspaniałym
zamkiem Ledignieres, odczuli, że warto było podjąć się takich trudów. Ale mieli jeszcze
do pokonania wiele innych trudności: najpierw czekała na nich stroma droga do
Laffrey. Trud został znów nagrodzony pięknym i urzekającym widokiem na szczyt Alp i
na niżej położone doliny Romanche, Bonne i Drac, na tafle lśniących jezior i stawów i
na rwące wstęgi srebrzystych potoków górskich.
Doszli wreszcie do Corps, gdzie nad krajobrazem panuje potężny masyw skalny
Obieu, na którego szczytach nawet latem leżą śniegi. Nasi pielgrzymi zboczyli tutaj z
szerokiego traktu i weszli na ścieżynę prowadzącą do celu podróży, do La Salette.
Latem 1861 roku, kościół, który w roku 1879 został podniesiony do rangi
bazyliki, stał już chyba pod dachem. Ale daleko mu jeszcze było do wykończenia. Nie
licząc małej kaplicy murowanej na miejscu, gdzie Najświętsza Panna uniosła się z ziemi,
cała miejscowość nosiła jeszcze cechy pierwotnej surowości. Droga, którą szła Maryja,
była nadal znaczona tylko czternastoma prostymi drewnianymi krzyżami, noszącymi
daszki ochronne. Przy źródle stała statua Maryjna, którą ofiarował jakiś robotnik z
Lionu w dowód wdzięczności. A więc panowało tu jeszcze wielkie ubóstwo. Ale dla
pobożnie nastrojonych kleryków wszystko to stanowiło wielką wartość. Sam ks.
Berthier opowie później swoje przeżycia:
„Nie zobaczyliśmy więc nic, co by nas mogło zainteresować. Lecz przed oczyma
duszy stanęły inne wartości. Wszystko było tam ubogie, byliśmy jednak bardzo przejęci,
patrząc na miejsce, które Maryja uświęciła przez swoją obecność".
I oto brzmi bardziej osobista nuta w jego wypowiedzi:
„Myśl, że Maryja uświęciła swoim zjawieniem się ten skrawek ziemi, na którym
staliśmy, że zwilżyła tę ziemię swymi łzami, widok misjonarzy, którzy z wielkim
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nabożeństwem odmawiali swój brewiarz, wszystko to wzruszyło mnie do głębi...
Odwiedziliśmy następnie misjonarzy, którzy ustawicznie byli gotowi do udzielania
sakramentów świętych i poświęcali się trosce o dusze wiernych pielgrzymów. Byłem
tym tak przejęty, że postanowiłem wstąpić do tego zgromadzenia. W drodze powrotnej
powiedziałem sobie: ja tu powrócę".
Jan Berthier przeżył tam niezapomniane chwile. Był to moment, który
zadecydował o jego przyszłości. Kwestia nieskrystalizowanego jeszcze powołania
zakonnego stała się teraz jasna. W tym momencie uświadomił sobie, dokąd chce go
Bóg prowadzić.
W tych tak ważnych dniach na Świętej Górze doszło do pewnego spotkania,
które dla Jana pozostało niezapomniane. Klerycy z Grenoble spotkali się tutaj z dwoma
alumnami z Paryskiego Seminarium Duchownego św. Sulpicjusza. Szybko doszło
między nimi do przyjaźni. Byli to Justus de Bretenieres i jego przyjaciel Maurycy
d'Hulst, którzy odprawiali tu kilkudniowe rekolekcje. Dwudziestotrzyletni Justus, syn
barona Edmunda de Bretenieres, wstąpił tego samego jeszcze roku w Paryżu do
Seminarium Misji Zagranicznych. Trzy lata później udał się na Koreę, gdzie dnia 8 marca
1866 roku zginął śmiercią męczeńską. Maurycy d`Hulst, trzy lata młodszy od swego
przyjaciela, został później wikariuszem generalnym Paryża, rektorem Katolickiego
Uniwersytetu i głównym kaznodzieją w katedrze Notre Dame. Opublikował życiorys
swego przyjaciela z opisem jego bohaterskiej śmierci za wiarę. Młodego męczennika
obito na całym ciele sękatymi kijami, a następnie ścięto. Kat, który zadawał mu cięcia
czterokrotnie, dopiero za ostatnim razem odciął głowę od tułowia.
O prześladowaniach i bohaterskiej śmierci swego przyjaciela za wiarę, mówił
kilkakrotnie i pisał ks. Berthier jeszcze na krótko przed swoją śmiercią:
„Gdy o tym pomyślę, jestem bliski tego, by poskarżyć się Bogu, iż nie udzielił mi
tak wielkiej łaski. Nie jestem jej wprawdzie godzien, ale wiemy przecież, że i wielcy
grzesznicy stali się męczennikami".
Justus usłyszał już bardzo wcześnie i w osobliwy sposób głos swego powołania.
Miał wówczas lat sześć, a jego braciszek tylko cztery. Bawili się razem pod okiem
wychowawczyni w ogrodzie, kopiąc dołki w piasku. W pewnym momencie zawołał
Justus do swego braciszka, zaglądając do dołka przez siebie wykopanego: „Widzę tu
Chińczyków, widzę tu Chińczyków! Będziemy dalej kopali, a wnet przy nich będziemy".
Kopał gorliwie dalej i opisywał swemu braciszkowi, jak Chińczycy wyglądają i jak są
ubrani. Pochylił się jeszcze niżej i powiada: „Słyszę, jak oni mówią". W tym nadeszła
jego matka. Do niej zwrócił się słowami: „Patrz, mamo, oni tam są, w tym dole, na
drugim końcu, bardzo daleko. Wołają mnie. Muszę do nich pójść, aby ich ratować".
Klerycy z Grenoble byli z pewnością zbudowani postawą swoich kolegów z
Paryża, ich głęboką pobożnością, a szczególnie skupieniem Justusa de Bretenieres. Ks.
Berthier nigdy nie zapomniał o tym spotkaniu. W późnej starości jeszcze ze łzami w
oczach mówił o męczennikach koreańskich i o bohaterstwie Justusa, dziękując Bogu, że
kiedyś go poznał. Potem dodał: „To są szczęśliwcy Boży, a ja biedny, stary człowiek nic
dla Boga nie uczyniłem w porównaniu z tym, co oni przecierpieli i co oni Jemu
zaofiarować mogli".
W czasie wakacji miał Jan jeszcze dosyć czasu, aby niejednokrotnie przemyśleć
swoje powołanie i swoją przyszłość. Jesienią zaś 1861 roku rozpoczął się ostatni rok
jego studiów w seminarium duchownym. Możemy przyjąć, że w jakiś sposób
przeniknęły na zewnątrz niektóre szczegóły jego planu odnośnie powołania zakonnego.
Mogło to się stać już w czasie wakacji, względnie teraz na drodze korespondencyjnej.
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Później ks. Berthier wspomniał o tym, że jego rodzice stali na przeszkodzie temu
pragnieniu. Omówił wszystko ze swoim ojcem duchownym, ks. prałatem Orcelem, i
znalazł w nim prawdziwe oparcie. Ks. Orcel znał La Salette jak nikt inny. Był rzecznikiem
sprawy i prawdziwym przyjacielem tamtejszych misjonarzy. W roku 1856 składali
księża misjonarze Saletyni po raz pierwszy swoje śluby zakonne. Przyczynił się do tego
w dużym stopniu ks. bp Ginoulhiac. W tym samym roku regulamin, którym się
kierowali, został zamieniony na tymczasową regułę, którą opracował właśnie ks. Orcel.
Jako wikariusz generalny zajmował się urzędowo ich sprawami i rozwój ich małego
grona leżał mu bardzo na sercu. Utrzymywał bardzo serdeczne stosunki z przełożonym
Zgromadzenia, ks. Archier. Kapłan ten już jako kleryk był pod szczególną duchową
opieką i kierownictwem ks. Orcela. Był więc ks. prałat Orcel właściwym człowiekiem,
który najlepiej mógł pokierować naszym klerykiem w sprawach jego powołania, i mógł
mu dopomóc na nowo obranej drodze.
Jego prośbę przekazał ks. Archierowi, a razu pewnego przedstawił mu nawet i
samego kandydata. Przełożony zwrócił się do Jana ze słowami: „Drogi przyjacielu!
Myślę, że nie obawiasz się krzyżów, bo Najświętsza Panna posiała ich mnóstwo w La
Salette". Na to aspirant do zakonu odpowiedział: „Przeciwnie, Ojcze, tego właśnie
pragnę, a jeżeli Najświętsza Panna posiała krzyże, sądzę, że da i trochę słońca, aby one
mogły wzrastać".
Ta rozmowa, po której nastąpiły w ciągu roku seminaryjnego z pewnością inne,
zwłaszcza wtedy, gdy przełożony misjonarzy odwiedzał seminarium, dała początek
czułej i wiernej przyjaźni, która trwała aż do śmierci ks. Archiera. Młody subdiakon i
czterdziestopięcioletni kapłan, którzy byli sobie tak bliscy duchowo, żywili dla siebie
nawzajem duży szacunek. Cześć, jaką darzył Jan swego przyszłego przełożonego, była
całkowicie zasłużona. Ks. Piotr Michał Archier nie błyszczał wprawdzie wielkimi
talentami, ale zrównoważył ich brak wyjątkowymi cnotami i innymi zaletami. Ujmował
przede wszystkim prostotą i uprzejmą grzecznością.
Zawsze skromny w postępowaniu, starał się nikogo nie zranić. Ze swoim
trzeźwym i zdrowym rozumem, ze swoim praktycznym i roztropnym podejściem do
życia, ze swoją uległością wobec przełożonych kościelnych i ich zarządzeń, był on
właśnie tym człowiekiem, którego ordynariat biskupi wówczas w La Salette
potrzebował. Chociaż poglądy małego grona współpracowników nie były we wszystkim
ujednolicone, a niektóre idee trudne do przeprowadzenia, to jednak starał się ks.
Archier wyrównać różnice i utrzymywał właściwy kurs.
Jako proboszcz parafii Moulin Vieux, gdzie przez osiem lat pracował z wielkim
pożytkiem i błogosławieństwem dla Kościoła, odwiedził La Salette w roku 1846, krótko
po objawieniu i rozmawiał z dziećmi, Melanią i Maksyminem, słuchając z przejęciem
ich opowiadań. Zamianowany przez biskupa Ginoulhiac misjonarzem w La Salette w
czasie, gdy był proboszczem w Verna, dołączył się w listopadzie 1852 r. do grupy
pionierów na Świętej Górze. Mianowanie na misjonarza odpowiadało całkowicie jego
pragnieniom, natomiast nominacja na przełożonego, którą otrzymał w roku 1856, była
zupełnie nie po jego myśli. Przyjął ją niechętnie, raczej z posłuszeństwa, z pokory i czci
wobec zwierzchności kościelnej. Biskupowi wyznał, że czuje się niezdolnym do tej
funkcji. Biskup jednak nie zmienił decyzji. „Im mniej pierwiastek ludzki będzie odgrywał
rolę przy powstaniu tego dzieła — powiedział ks. Biskup — tym więcej miejsca zostanie
dla działania Boskiego". I ks. Archier posłuchał. Był on jednym z szeregu tych
wyjątkowych ludzi, z którymi Opatrzność Boża zetknęła ks. Berthiera na drogach jego
życia. Widzimy właśnie tutaj, jak jeden drugiego osobiście uzupełnia. Ks. prałat Orcel
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był w seminarium biskupim jego przełożonym i ojcem duchownym. W osobie ks.
Archiera będzie Jan miał wkrótce swego przełożonego i temu pokornemu kapłanowi
powierzy w sposób dziecięcy kierownictwo swojej duszy. Na misjach, które później
często wspólnie przeprowadzali, miał okazję podziwiać pracę i poświęcenie tego
bezinteresownego człowieka. Wspólnie pracowali dla potrzeb i interesów
powstającego zgromadzenia księży Saletynów.
Rozumieli się wzajemnie. Dlatego też mógł ks. Berthier znaleźć później u ks.
Archiera zrozumienie i poparcie dla swego apostolskiego dzieła. W roku 1897, na
półtora roku przed jego zgonem, pisał ks. Berthier o nim do jednej ze współpracownic
swego instytutu:
„Ojcu Archier idzie teraz lepiej, ale lękam się o niego z powodu jego wieku. Ma
już 82 lata. Jest to mój najlepszy przyjaciel na ziemi".
W ostatnim roku swoich studiów musiał Berthier zauważyć, że nie wszyscy
profesorowie byli oddani sprawie La Salette. List pasterski Biskupa wyjaśniający, że
wszyscy wierni mogą uważać zjawienie się Matki Boskiej w La Salette za prawdziwe, nie
zobowiązywał nikogo do dawania temu wiary i nie mógł tego uczynić. Niemniej mógł
Biskup wymagać, by jego wyjaśnienia spotkały się z należytym szacunkiem. Mimo
stanowiska swoich władz kościelnych, niektórzy duchowni nadal gwałtownie je
zwalczali. Przypuszczalnie nie czynili tego w dobrej wierze, ale raczej z przekory, wobec
oświadczenia biskupiego. Niestety, niektórzy z profesorów przyłączyli się do tej krytyki i
przeciwdziałali kultowi Najświętszej Maryi Panny z La Salette. Czynili także trudności
tym kandydatom, którzy mieli zamiar wstąpić do nowo założonego zgromadzenia
księży Saletynów.
Prawdopodobnie o tym myślał ks. Berthier, gdy razu pewnego w Grave
opowiadał swoim wychowankom, że w seminarium przeżył wiele trudności po
ujawnieniu zamiaru wstąpienia do klasztoru. Ale nie załamał się pod ciosami tych
krzyży. Wiedział, że stoi przed nim jedna droga: do La Saletrę, że Bóg go tam wzywa,
oraz że może liczyć na pomoc ks. prałata Orcela i ks. Archiera.
Dla kogoś, komu czas szybko płynął, gdyż starał się go nigdy nie marnować,
musiał ostatni kurs teologiczny przelecieć lotem błyskawicy. W sobotę przed Niedzielą
Pasyjną, dnia 5 kwietnia 1862 roku, otrzymał Jan Berthier drugie wyższe święcenie:
diakonat. Już po trzech miesiącach miały nastąpić święcenia kapłańskie. Ks. De
Lombaerde, który przy pisaniu swego życiorysu miał do dyspozycji materiały, jakimi my
już nie rozporządzamy, opowiada, że młody diakon, który przeżywał parę miesięcy
przed tym w poczuciu swej niegodności stany obawy przed wielką godnością i
dostojeństwem sakramentu kapłaństwa, teraz poczuł falę nawrotu tych delikatnych
skrupułów. Jego kierownik duchowy, z którym na ten temat rozmawiał, rozwiał w nim
wszelkie wątpliwości. Porzuć wszelki lęk! Wkładając na ciebie ten ciężar, da ci Bóg
również siłę do jego dźwigania.
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Gdy jako chłopiec dwunastoletni przygotowywał się kiedyś do przyjęcia
pierwszej Komunii świętej i przeżywał niepokój z powodu swoich „wielkich grzechów",
uspokoiło go jedno słowo jego spowiednika. Również teraz poczuł się wolny od
wszelkiego lęku i ze spokojem oczekiwał swojego wielkiego dnia.
To, że za zgodą swego kierownika duchowego zdecydował się nie przyjąć
święceń razem ze swymi kolegami w lipcu tego roku, miało inne przyczyny. Wiedział o
tym, że jego rodzice ubolewają z powodu rezygnacji z kapłaństwa świeckiego i są
przeciwni ujawnionemu już powołaniu zakonnemu. Postanowił więc po ukończeniu
studiów nie udać się do domu, lecz prosto do La Salette. Chciał uniknąć wszystkiego, co
mogłoby zagrozić jego powołaniu zakonnemu. Stąd powstała trudność, którą należało
jakoś przezwyciężyć. Gdyby dał się wyświęcić razem ze swymi kolegami z wioski, z ks.
Gandym i ks. Regallinem, trudno byłoby uniknąć odprawienia Mszy św. prymicyjnej w
Chatonnay. Gdyby swoim rodzicom, którzy przeżyli boleśnie jego decyzję wstąpienia do
klasztoru, odmówił ponadto radosnego przeżycia uroczystości prymicyjnej, jak to było
w rodzinach jego dwóch konfratrów, powiększyłby tylko ból i rozczarowanie, uczyniłby
ich ofiarę trudniejszą. Tego cierpienia nie chciał im zgotować. Tak rozumował.
Rozwiązanie, jakie znalazł, nie było wcale łatwiejsze. Było radykalne. Najpierw
wstąpienie do La Salette. Potem nowicjat i śluby. Jako zakonnik będzie już miał
podstawę do tego, aby prymicji w domu nie odprawić. Nikogo tym nie urazi. Tak
pomyślał i tak też uczynił.
Ofiara, którą sobie przez to nałożył, a która kosztować musiała jego wrażliwą i
uczuciową naturę bardzo wiele, miała dla niego jednak i pocieszającą stronę. Będzie
mógł dzień swojej pierwszej Mszy św. przeżyć w pełnej ciszy i odosobnieniu.
W późniejszych latach powiedział w Grave do swoich kandydatów przed
kapłaństwem:
"Liczyłem się bardzo z rodzicami i starałem się, jak tylko mogłem, odpowiadać
ich pragnieniu. Byłoby jednak dla mnie wielką przykrością, gdybym musiał odprawić
Mszę św. prymicyjną w domu".
Przy całym szacunku dla ofiary i wyrzeczenia energicznego diakona, jakie uczynił
z miłości dla swego powołania, możemy mimo to zapytać, czy dobrze uczynił,
odmawiając swoim rodzicom zasłużonej i należytej radości? Czy niebezpieczeństwo
grożące powołaniu było aż tak wielkie, że należało przedsięwziąć podobne środki?
Prawdziwa odpowiedź będzie trudna. W stosunku do tego rodzaju przeżyć duchowych
jesteśmy kimś z zewnątrz. Jan znał przecież dokładnie poglądy i nieustępliwość swego
ojca, widocznie więc nie spodziewał się niczego dobrego po rozmowie z nim. Czyż nie
było więc lepiej postawić swoich bliskich przed faktem dokonanym? Gdy Bóg wzywa,
nikt nie powinien stawiać mu przeszkód na drodze.
W życiorysie św. Teresy od Dzieciątka Jezus napisała Fryderyka Görres,
analizując podobną sprawę, następujące słowa: „Kto chce iść drogą samozaparcia,
musi najpierw uwolnić się od przemocy tych więzów, które silniej i trwalej wiążą, niż
wszystko inne... Zawsze mogą pojawić się na drogach naszego życia momenty, że
stanie przed nami Ten, który jest Panem życia i śmierci, domagając się umartwienia,
wyrzeczenia,, a niekiedy antycypowania cierpień i ofiar, które pojawiają się przy samej
śmierci, abyśmy mogli stanąć przed Nim wyzbyci z wszelkiego przywiązania do rzeczy
ziemskich, jakoby umarli, aby być tylko z Nim. Zawsze będzie się to zdarzało. Ci, którzy
pociągnięci są laską takiego powołania i ochotnie za nim idą, nie należą do kategorii
„nieludzi". To są właśnie ci „naznaczeni", ci „wybrani", którzy mogą wzbudzać w innych
lęk, podziw i szacunek, albo być nawet dla drugich „zgorszeniem". Cóż z tego?
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Wszystko, co jest niezwykle wielkie, budzi sprzeciw i niezadowolenie u tych, którzy do
tych wartości nie dorastają".
Listy, które kreślił Jan do swoich rodziców i ks. Champona w sprawie
przesunięcia swoich święceń kapłańskich, musiały go kosztować wiele trudu i
rozważań. Z pewnością musiał oględnie dobierać takich słów i tak odmalować
przyczyny zmiany, aby ich serca nie ranić.
Przypuszczalnie pominął najważniejszy motyw tej decyzji. Według zdania
pierwszego biografa, ks. De Lombaerdego, wysunął jako przyczynę swój zbyt młody
wiek, (co zresztą było prawdą, miał wtedy dopiero dwadzieścia dwa lata), że ten czas
zużyje na pogłębienie studiów, a potem po paru miesiącach przyjmie święcenia. Jeżeli
nasz kandydat do zakonu istotnie tak pisał, to znów natrafimy na pewną trudność, bo
parę miesięcy nie wystarczyłoby do usunięcia przeszkody wypływającej ze zbyt
młodego wieku. Listy te nie dotrwały do naszych czasów. Zadowólmy się raczej samym
stwierdzeniem faktów, niż ewentualnym mylnym ich zinterpretowaniem.
W poniedziałek, dnia 14 czerwca, pożegnał się Jan z seminarium, w którym
spędził cztery drogie lata na modlitwie i sumiennej nauce, i udał się do La Salette, aby
wstąpić już ostatecznie do zgromadzenia księży misjonarzy Saletynów. Minął okrągły
rok od znanej nam już poprzedniej pielgrzymki. Jego podanie o przyjęcie zostało
potraktowane przychylnie i życzliwie. I tym razem nie szedł sam, ale w towarzystwie
wielkiej grupy przyjaciół studentów. Byli wśród nich Józef Gandy i Ludwik Regallin, jego
krajanie, którzy dnia poprzedniego zostali wyświęceni na kapłanów i udawali się na
Świętą Górę, by tam w sanktuarium Maryjnym odprawić swoje pierwsze Msze święte
prymicyjne. W gronie tym był jeszcze drugi krajan z Châtonnay, Jan Antoni Rey, który
otrzymał święcenia subdiakonatu, i dwunastu innych kleryków. Dotarli do La Salette
jeszcze wieczorem tego samego dnia. Ks. Regallin odprawił Mszę św. prymicyjną
nazajutrz, a drugi neoprezbiter Gandy dzień później. Dla tych młodych ludzi były to
niezapomniane chwile, a ich wystąpienie zrobiło wielkie wrażenie na obecnych.
Kronikarz tego wydarzenia ks. Bossan opisuje, jak wzniosłe ceremonie z asystą, i śpiewy
chóru kleryków dodały uroku tym uroczystościom. Alumni i wierni przyjmowali z rąk
prymicjantów Komunię świętą. Ze szczególną uwagą śledził kronikarz pobożność
neoprezbitera Gandy'ego. Kronikarz nie wiedział w tym momencie, że właśnie ks.
Gandy ofiarowywał Matce Boskiej Saletyńskiej na klęczkach swoje przyszłe życie
kapłańskie i swój przyszły ideał misjonarski.
Po pożegnaniu się z profesorami i seminarium nadszedł moment pożegnania
kolegów szkolnych. Rozstawał się teraz z tymi, z którymi łączyła go miłość lat
dziecinnych, wspólne przeżycia z ławy szkolnej w wiosce rodzinnej i z okresu
przygotowania się do seminarium u ks. proboszcza Champona. Było to jedno z
boleśniejszych przeżyć w jego życiu. Rozchodziły się teraz na zawsze drogi trzech
przyjaciół: Gandyego, Regallina i Berthiera.
Regallin wydawał się predestynowany do nauczania ze względu na
wszechstronne uzdolnienia i wspaniale ukończone studia. Został profesorem w CóteSt-Andre, ale ze względu na potrzeby rodzinne przyjął także obowiązek prywatnego
nauczania. Pracował ponad siły, nie korzystając z odpoczynku i zmarł przedwcześnie już
w roku 1884. Został pochowany w Châtonnay.
Ks. Józef Gandy, najwierniejszy przyjaciel ks. Berthiera, został wikarym w St.
Symphorin d'Ozon, niedaleko miejsca rodzinnego. Jego proboszcz był urzeczony
głęboką pobożnością swego współpracownika, jego zapałem i osiągnięciami w pracy
duszpasterskiej. Ale po paru latach z żalem go pożegnał, bo gorliwy pomocnik wstąpił
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w roku 1866 do Seminarium Misji Zagranicznych. W tym samym roku Justus de
Bretenieres umarł śmiercią męczeńską za wiarę. Jest rzeczą prawdopodobną, że
wiadomości o tej bohaterskiej śmierci z dalekiej Korei były dla Józefa bodźcem, który i
jego popchnął już w roku 1867 do wyjazdu na misje w Indiach. Tutaj przeciążony pracą
nie tracił trzeźwości spojrzenia i bystrego humoru, jak wynika z listów pisanych do
przyjaciół. Bóg pobłogosławił jego niezmordowanej pracy, znalazł także uznanie u
swoich najwyższych władz kościelnych. W roku 1883 został mianowany biskupem
koadiutorem swego biskupa z tytułem biskupa Trikala, a w roku 1892 został wyniesiony
do godności arcybiskupa Pondichery. Gandy widziałby chętnie młodych ludzi z jego
umiłowanego seminarium z La Côte wchodzących na drogi prowadzące do misji. Był na
pewno nieco rozczarowany tym, że w paryskim seminarium nie było żadnych
studentów z diecezji Grenoble. Swoje uwagi na ten temat zamieścił w liście do regenta
seminarium w La Côte. Pisze dosłownie:
„Myślę, że biskup Lassere, który związany jest z La Côte duszą i ciałem, a
chwilowo bawi we Francji, rozpali w niejednym sercu święty ogień dla naszych misji."
Mógł chyba dodać, że ten święty ogień palił się przecież kiedyś w sercach wielu
alumnów w tym seminarium, choćby tylko wymienić: Ludwika Lassera, Justusa
Bretenieres i Jana Berthiera. Bo cóż to było innego, jeżeli nie szlachetna i gorliwa
odpowiedź na wezwanie Boże. To była ta siła tajemnicza, która każdemu z przyjaciół
posłała wezwanie i podtrzymywała zachętę do gorliwości i podniecała zapał do prac
apostolskich. Twardy pracownik w winnicy pańskiej, który w rozległym arcybiskupstwie
Pondichery podróżował od stacji do stacji na wozie zaprzęgniętym w woły, by
zwizytować najdalsze rejony podległego sobie terenu, podejmował nie mniejsze
wyrzeczenie, niż jego przyjaciel Jan Berthier. W latach 1903—1904 przeszło pół roku
bawił w ojczyźnie na urlopie zdrowotnym. Ks. Jan Berthier był wówczas już w Grave w
Holandii i tak dwaj przyjaciele nie zobaczyli się już więcej na ziemi. Arcybiskup Gandy
zmarł dnia 25 marca 1909 roku w niecałe pół roku po zgonie swojego przyjaciela z lat
szkolnych i seminaryjnych.
W dniach lipcowych 1862 roku należało to wszystko jeszcze do bardzo dalekiej
przyszłości i Regallin z Gandym wybierali się do swej rodzinnej wioski Châtonnay, by
odprawić swą Mszę prymicyjną, a Jan Berthier pozostał w La Salette, gdzie jego nowy
przyjaciel, ks. Archier, przyjął go z otwartymi rękami. Zawiadomił swoich rodziców i
proboszcza pisemnie o podjęciu tak ważnego kroku i rozpoczął swój nowicjat na
świętej Górze Maryi.

Rozdział VIII - LOS CHOROWITEGO NOWICJUSZA
„Drogi przyjacielu, myślę, że nie obawiasz się krzyżów, bo Najświętsza Panienka
posiała ich mnóstwo w La Salette" — powiedział ks. Archier do Jana Berthiera, gdy się
poznali. Nowo założone zgromadzenie napotykało początkowo na wiele trudności.
Nowo wstępujący mogli z tego powodu łatwo się zniechęcić i zachwiać się w swoim
powołaniu. Odpowiedzialny przełożony, patrzący rzeczywistości w oczy, który
rozporządzał już wystarczającą ilością doświadczeń, uważał widocznie za swój
obowiązek przygotować wstępującego gorliwca na te trudności.
Misjonarze Saletyni w roku 1852, w dziesięć lat po swym założeniu, wcale nie
stali jeszcze mocno na nogach. Stowarzyszenie nie liczyło wtenczas więcej, jak ośmiu
księży, którzy byli przeciążeni pracą. Mieli najlepsze chęci i zamiary, ale nie byli zgodni
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co do celu i zadania swego Instytutu. Księża ci, zachęceni przez zwierzchność kościelną
utworzyli kongregację zakonną. Brakowało im jednak linii wytycznych, które każdy
zakonodawca nakreśla swoim synom duchowym. Tymczasowa, naszkicowana przez
wikariusza generalnego reguła nie spełniała tej roli. Nie była na to nastawiona w swoim
powstaniu, by dać odpowiedź na wiele powstających problemów na początku
wspólnego ich życia. Ks. Archier, który stale i życzliwie odnosił się do planów
zwierzchności kościelnej, dodawał swoim księżom otuchy. Tłumaczył, że reguła musi
się sama wykrystalizować przez wspólne wysiłki biskupa, wikariusza generalnego i
misjonarzy. Ale nie każdy chciał tak cierpliwie czekać, jak ks. Archier.
Niektórzy ojcowie chcieliby prowadzić wspólne życie i pracę apostolską na wzór
Jezuitów lub innych zakonników, którzy już trudnili się duszpasterstwem. Inni chcieliby
zostać zdecydowanymi naśladowcami życia w ostrej pokucie według reguły i ducha
Trapistów czy Kartuzów. Pragnęli takiego modelu zakonnego, któryby odpowiadał
celowi objawienia Maryi, by mogli przebłagać i ułagodzić gniew Boży, nawracać
grzeszników i pokutować za przekroczenia ludzkie. Nie pozostali przy samych tylko
planach.
Od roku 1860 rozpoczął się w Zgromadzeniu ostry kurs ascezy, a więc surowe
posty, abstynencja i różne inne umartwienia. Władze biskupie patrzały na te formy
ascezy dość krytycznie. Według ich przekonania nie była to prawidłowa forma życia dla
misjonarzy, którzy powinni wszystkie swoje siły poświęcić wyczerpującej pracy na górze
La Salette, oraz rekolekcjom i misjom na parafiach, gdzie na nich czekano. Biskup czuł
się zobowiązany do interwencji i do nałożenia hamulców nieroztropnym zapędom.
Doraźnie nastąpiło pewne utemperowanie przesadnej gorliwości, a po latach
misjonarze mogli się z tym problemem już sami uporać.
Mistrzem nowicjuszów, któremu Jan Berthier podlegał w czasie kanonicznej
próby, był ks. Silvan Maria Giraud, niecałe dziesięć lat starszy od swego wychowanka.
Pochodził on z archidiecezji Aix-en-Provence z południowej Francji. Porzucił wszystko,
co stanowiło jego zapowiadającą się karierę: szacowną placówką z widokami na awans,
by oddać się całkowicie na służbę nowo powstającego zgromadzenia zakonnego. Ten
utalentowany kapłan był wychowawcą i nauczycielem w małym seminarium
duchownym i z powodu ujawnionego już talentu krasomówczego — poszukiwanym
kaznodzieją. Wszystko to nie dawało mu jednak zadowolenia. Bardzo już wcześnie
postanowił porzucić ten rodzaj życia i wstąpić do zakonu. Z tym nastawieniem zjawił się
dwukrotnie w roku 1857 w La Salette i zapoznał się z nowo powstałym instytutem. Był
przekonany, że znalazł tu prawdziwe powołanie. „Stać się misjonarzem Płaczącej Pani!"
Takie było jego pragnienie.
W roku następnym przybył tu już na stałe, a w roku 1860 w uroczystość Matki
Boskiej Gromnicznej złożył pierwszą profesję zakonną. W dwa lata później został
mistrzem nowicjatu.
Był kapłanem odznaczającym się głęboką pobożnością i nieprzeciętną cnotą.
Miał odmienną naturę od ks. Archiera. Ów przy ruchliwym usposobieniu czuł się na
swoim miejscu. Ks. Giraud natomiast więcej sobie cenił życie skupione, wewnętrzne.
Już jako student w klerykacie uważał za swoją ulubioną lekturę dzieła ks. Jana Jakuba
Oliera. Szczególnie przypadła mu do gustu książka o święceniach kapłańskich. Myśli
oraz ideały ks. Oliera oraz tzw. „Szkoły Francuskiej" były natchnieniem całej jego
działalności apostolskiej. W sierpniu 1863 roku ukazała się drukiem jego książka pt.
„Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny z La Salette", a w roku 1864 „Życie w
zjednoczeniu z Najświętszą Maryją Panną Matką Bożą". Ideą przewodnią dalszych jego
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dzieł: „Duch ofiary", „Życie ofiarne" była zasada sformułowana w słowach: „Pan nasz
Jezus Chrystus ofiarował sam siebie ku chwale swego Ojca, a więc łącznie z Nim musi
każdy kapłan chrześcijański stać się także ofiarą". Myśl ta przepajała jego życie
kapłańskie, użyźniała jego działalność pisarską w szeregu książek dla ludzi świeckich,
dla zakonników i kapłanów. Tę myśl zwykle rozwijał także w swoich rozlicznych
rekolekcjach i przy każdej okazji, gdy tylko przemawiał, by budzić czy pogłębiać ducha
ofiary w duszach poświęconych Bogu. Jest rzeczą zrozumiałą, że ktoś, kto przejęty był
w takiej mierze surowymi poglądami ascezy, w tym duchu również oceniał objawienie
w La Salette. Maryja, która płakała siedząc skulona w bólu i ze smutkiem mówiła o
grzechach swego ludu i o karach, które mu groziły, jawiła się według ks. Giraud w
stanie „Duszy — ofiary". Dlatego duch La Salette był w jego pojęciu duchem pokuty w
zjednoczeniu z Maryją, która jest przykładem dla wszystkich pokutujących dusz
ofiarnych. Zjawiła się według niego jako ofiara przebłagania dla wszystkich dusz, które
potrzebują pojednania. Bóg domaga się pokuty za popełnione grzechy, a wielkim
środkiem pokuty jest właśnie ofiara. Ustawicznie poświęcać się i ofiarowywać siebie —
to szczególny duch uczczenia Najświętszej Panny Pośredniczki z La Salette.
Nie trzeba dodawać, że ks. Giraud, gdy szło o jego osobiste skłonności, dawał
pierwszeństwo surowym metodom pokutnym i niechętnie patrzał na złagodzone środki
ascezy. Był jednak na tyle wyrobiony, że nie upierał się przy swoich poglądach, gdy
władze kościelne wyrażały inne zdania. Jako dusza ofiarna chętna do poświęceń i
rezygnacji, potrafił i na tym odcinku czynić ofiarę ze swoich własnych poglądów i
ideałów.
Człowiekowi, który w ten sposób umiał postępować, można było spokojnie
powierzyć zadanie, aby innych zaprawiał do cnoty.
Zatrzymaliśmy się trochę dłużej nad tym wszystkim, aby nakreślić w jakiś
sposób klimat duchowy, w jakim znalazł się nowy kandydat do zakonu. Jan Berthier nie
tyle zetknął się z uporządkowanym życiem zakonnym, ile raczej z osobowością takich
ludzi, jak Archier i Giraud.
Jakkolwiek brzmi to dziwnie, stwierdzić jednak należy, że nie doszło w czasie
próby nowicjackiej do dłuższego i regularnego kontaktu z mistrzem nowicjatu.
Częściowo przyczyną była tu choroba, o której za chwilę opowiemy, a ponadto mistrz
nowicjuszów był tak zajęty różnymi innymi obowiązkami, że kierownictwo nowicjatu
nie było należycie uporządkowane. Niemniej silna osobowość ks. Giraud nawet w tych
warunkach wywierała niemały wpływ, miał także Jan Berthier już w nowicjacie okazję
do zapoznania się z dwiema książkami wydanymi przez ks. Giraud i do zgłębienia w ten
sposób jego nauki duchowej. Jeżeli wyprzedzimy nasze opowiadanie i uprzytomnimy
sobie, że Jan Berthier w ciągu następnego dziesięciolecia będzie miał dawniejszego
mistrza nowicjuszów za przełożonego, to nie będziemy się wcale dziwili, że znajdzie się
wiele punktów stycznych pomiędzy nim a ks. Giraudem. Dobra znajomość pism Ojców
Kościoła, głęboka cześć dla Ojca świętego, bardzo wzniosłe pojęcie kapłaństwa,
zainteresowanie w tworzeniu duchowej elity, wyjątkowe umiłowanie cnoty
posłuszeństwa i ubóstwa ewangelicznego, żywe przywiązanie do prawa Bożego
zapoznanego przez świat, serdeczne nabożeństwo do Matki Najświętszej, oparte na
zdrowej nauce i wolne od przerostów uczuciowości — to wszystko znajdujemy
zarówno u ks. Berthiera, jak i u ks. Giraud.
Jan Berthier poddał się chętnie wpływowi ks. Giraud, ale nie został przecież we
wszystkim jego uczniem. I tak daremnie będziemy szukali w jego pismach dotyczących
objawienia na La Salette takich określeń, jak „życie całopalnej ofiary", „Stan duszy
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wyniszczonej", które dla ks. Girauda są tak znamienne. Oczywiście łzy Maryi uczą
wyraźnie i jednoznacznie, że należy czynić pokutę i modlić się, by przebłagać obrażoną
sprawiedliwość Bożą, twierdzi ks. Berthier. Ale celem zasadniczym objawienia było
według niego utworzenie punktu zapalnego apostolskiej działalności, aby Jej słowa o
nawróceniu i uświęceniu były bezwzględnie głoszone całemu ludowi. Gdy ks. Giraud
trzymał się linii „tajemnicy łez Maryi", to ks. Berthier nawiązywał do treści tego
objawienia i wynikającego stąd posłannictwa. W tym znalazł przebogaty materiał do
swego apostolstwa jako misjonarz saletyński.
I on upodobał sobie życie wewnętrzne, miał jednak inne niż ks. Giraud
usposobienie. Jego żywa, energiczna i pracowita natura pchała go nie do życia
kontemplacyjnego, ale raczej do wzmożonej i wielostronnej działalności
duszpasterskiej. Tkwił w nim materiał na misjonarza ludowego w każdym calu. A
jednak, co jest bardzo znamienne w całym jego życiu kapłańskim, domagał się
tworzenia duchowej elity. Nie zadawala się tym, by tylko budzić zainteresowanie do
powołań kapłańskich i zakonnych, jak to czynił ks. Giraud, ale przykłada także rękę do
dzieła, aby doprowadzić powołania do wytkniętego celu. Ideały i poglądy ks. Girauda
nie przeszły oczywiście bez echa w życiu ks. Berthiera. Psychologicznie rzecz biorąc,
trzeba tych dwóch mężów traktować jako odmienne indywidualności. Ks. Berthier
rozwijał się w odmiennym kierunku duchowym, ale zanim rozwój ten został
zakończony, zarówno osobowość, jak i ideały Mistrza wycisnęły na nim swoje piętno.
Dlatego też mistrz nowicjatu i przełożony będzie dalej żył we wspomnieniach
byłego nowicjusza jako „święty ojciec Giraud". Będzie go stale z czcią i miłością
wspominał jako męża Bożego, doskonałego w słowie i piśmie, który wywarł
nieusuwalny wpływ na zgromadzenie, jakiego był członkiem i przełożonym, i na
wszystkie dusze, szczególnie kapłanów i zakonników, którym z błogosławionym
skutkiem głosił słowo Boże.
Było zwyczajem u księży misjonarzy Saletynów, że kandydat zgłaszający się do
ich zakonu, spędzał jakiś czas w postulacie. Dopiero po paru miesiącach otrzymywał
krzyż i następowały tzw. obłóczyny, które były równoznaczne z zaczęciem właściwego
nowicjatu. To wszystko dokonywało się bez odczuwalnych zmian w trybie życia, gdyż
kandydat już poprzednio wciągnięty był całkowicie w nurt obowiązującego regulaminu
i wszystkie praktyki nowicjatu były mu znane. Postulat łącznie z nowicjatem stanowił
okres próby.
Jan Berthier przybył do La Salette dnia 14 lipca 1862 roku i został przyjęty do
nowicjatu dnia 18 września tego samego roku. Dwa pierwsze miesiące okresu próby
odbywał na górze La Salette. W ramach codziennych swoich ćwiczeń duchowych
odprawiał rozmyślania na temat „posłania Maryi" przekazanego Maksyminowi i
Melanii, odbywając drogę, jaką szły dzieci w towarzystwie Matki Bożej. Nie można
sobie wyobrazić chyba odpowiedniejszego miejsca dla przyszłego kandydata
misjonarskiego, jak właśnie ta góra uświęcona Nawiedzeniem Maryi, gdzie mógł modlić
się i rozmyślać do woli i zagłębiać się w treść tajemnicy tego Zjawienia. Mógł także na
tym samym miejscu świętym obserwować, jak gromadzili się pielgrzymi, aby tu szukać
pociechy i pokutować za przewinienia i jak wracali potem nawróceni i uszczęśliwieni do
swoich domów.
Dążył także i do bliskiego już kapłaństwa. Był to również okres przygotowania
się do przyjęcia święceń, które miały nastąpić w Suche Dni września tego roku. Nie
osiągnął wprawdzie jeszcze wymaganego prawem kościelnym wieku, jednakże
przełożeni jego postarali się w Rzymie o dyspensę.
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W towarzystwie ks. Girauda przybył dnia 10 września o godz. siódmej
wieczorem do Grenoble. Po ostatnich miesiącach skupienia w La Salette doszły jeszcze
teraz ostatnie dni przygotowań przez rekolekcje do święceń kapłańskich. Udzielił mu
ich ks. bp Ginoulhiac dnia 20 września 1862 roku w swej prywatnej kaplicy biskupiej.
Następnego dnia w uroczystość Siedmiu Boleści Matki Bożej odprawił swoją pierwszą
Mszę św. prymicyjną w kaplicy księży misjonarzy Saletynów. W tej samej kaplicy kilka
lat później, dnia 21 lipca 1868 roku, odprawił błogosławiony Piotr Julian Eymard swoją
ostatnią Mszę świętą w asyście ks. Archiera.
Były to dni skupienia i powagi. Sam zresztą później wyznał: „W dniu tym
wolałbym najchętniej przebywać w jakiejś odosobnionej grocie, gdzie mógłbym bez
przeszkód oddać się całkowicie pod wszechwładne działanie Ducha Świętego". „Święci
— mawiał później — opuszczali świat, by przygotować się odpowiednio do pierwszej
Mszy świętej".
Jak potraktować ten stan? Czy były to chwile przesadnej gorliwości, czy też
raczej prawdziwie wyższe działanie Ducha Świętego. Przypatrzmy się na moment innej
gorliwej postaci tych czasów. Niecałe dwa lata później otrzymał w Paryżu święcenia
kapłańskie Justus de Brettenieres. Jego rodzice byli na tych uroczystościach obecni, ale
uszanowali jego wolę, aby zostawić go w samotności i usunęli się tego samego dnia, nie
rozmawiając z nim nawet. Cały dzień spędził on na modlitwie. Następnego dnia
odprawił Mszę św. prymicyjną w kaplicy seminaryjnej i na prośbę swego brata udzielił
zebranym w kaplicy błogosławieństwa prymicyjnego, po czym wrócił znów do
samotności. I ten przyszły męczennik odczuł siłę przyciągającą Ducha Świętego, o
której napisze później ks. Berthier. „Jeżeli się zna ów dar Boży, wówczas odczuwa
człowiek potrzebę usunięcia się w samotność, aby przygotować się odpowiednio do
pierwszej Mszy świętej". Tymi słowy opisał swoje własne doświadczenie i przeżycie.
Z pewnością w tych dniach, które nazwał „pierwocinami swego kapłaństwa",
ofiarował całą swoją przyszła drogę życia kapłańskiego pod opiekę Matki Boskiej
Saletyńskiej. Znaczyło to dla niego więcej, niż normalny zwyczaj, któremu inni się
poddawali. Może bardziej jeszcze niż wyrazem potrzeby serca było to ofiarowanie silną
decyzją woli. Całe jego przyszłe życie świadczyło o tym, że potraktował je bardzo
poważnie. W toku tego życiorysu będziemy mogli to często zaobserwować.
Tymczasem zaczął się jego kanoniczny nowicjat. Po swoich święceniach nie
wracał już do La Salette, tylko pozostał w Grenoble. Tamtejszy dom księży misjonarzy
Saletynów służył nie tylko jako rezydencja zimowa, gdyż mała tylko grupa pozostała w
La Salette na przezimowanie, lecz był także nowicjatem. Surowy klimat w La Salette nie
służył zdrowiu ks. Berthiera. Powietrze jest tam kapryśne i zmienne, nawet w okresie
letnim pojawiają się często mgły, wichry i deszcze. Jeżeli już złota jesień zaświeci
pięknym słońcem, to jednak noce bywają niekiedy bardzo mroźne. Ks. Berthier napisze
później do pewnej pani z Grenoble: „Niech się Pani na górę nie wybiera, gdy nie czuje
się dobrze. Mnie dręczyły tam ustawicznie niedyspozycje".
Porządek dzienny ćwiczeń nowicjackich przewidywał: całogodzinne rozmyślanie
rano i półgodzinne wieczorem, przed obiadem jedną konferencję na temat Pisma św., a
wieczorem z dziedziny ascetycznej; zaraz po południu czytanie duchowne trwające pół
godziny, po którym następowało tłumaczenie reguły. Brewiarz i inne modlitwy
odmawiał nowicjusz wspólnie z całym zgromadzeniem. Studium reguły, teologii
praktycznej oraz praca ręczna wypełniały resztę wolnego czasu. Gdy niekiedy warunki
tak się składały, że regulamin nie mógł być w stu procentach wykonany, a konferencje
z powodu nieobecności mistrza wypadły, gorliwy nowicjusz umiał zawsze znaleźć, sobie
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odpowiednie zajęcie. Nigdy nie marnował drogiego czasu. Warunki wymagały zresztą
tak usposobionego nowicjusza, gdyż nasz nowicjusz wysunął się na czoło.
Ks. Giraud musiał często wyjeżdżać z misjami i rekolekcjami, a niekiedy udać się
na Górę, by któregoś z tamtejszych misjonarzy zastąpić. W marcu 1863 roku otrzymał
ks. Berthier polecenie, aby zastąpić nieobecnego mistrza. Ale już miesiąc później musiał
nasz nowicjusz wyłączyć się z tak napiętej pracy i gorliwości z powodu nadwyrężonego
zdrowia.
Niedomagał już przedtem co pewien czas, ale w połowie kwietnia okazało się,
że jest to poważna choroba. Wystąpiły krwotoki, silne osłabienie i bladość. Nic
dziwnego, że do tego doszło. W ostatnim roku w związku z realizacją własnego
powołania zakonnego żył w ustawicznym napięciu. Prosto z seminarium udał się do La
Salette, aby rozpocząć okres próby w postulacie. Tutaj przygotował się z całą
pobożnością do święceń kapłańskich, a po prymicjach zaraz wstąpił do nowicjatu.
Można również przypuszczać, że w nowym otoczeniu, w którym się znalazł, nie był
powstrzymywany w zapędach gorliwości. Toteż mimo swojej słabej kondycji
zdrowotnej młody zapaleniec niewiele sobie robił z pierwszych oznak niedomagania.
Wszyscy jednak potrzebujemy w swoim czasie trochę odpoczynku, aby nabrać tchu i
nowego zapasu energii do dalszych wysiłków. Doświadczył tego także młody ks.
Berthier.
Objawy choroby wskazywały na ogólne wyczerpanie sił fizycznych. Potrzebny
był odpoczynek. Wiadomą jest rzeczą, że zmiana środowiska i klimatu wpływa zwykle
dodatnio na stan zdrowia tego rodzaju pacjentów. Ale niełatwo było przekonać
naszego gorliwca o słuszności takiego leczenia. Wskazywano strony rodzinne jako
miejsce kuracji. Chory zaś obawiał się, że pobyt w domu wpłynie ujemnie na jego
powołanie. Swoją niechęć motywował słowami: „Poleciłem się całkowicie na służbę
Matki Najświętszej. Już więcej do siebie nie należę, i choćby mnie to nawet życie miało
kosztować, nie zejdę z raz obranej drogi". Później wyraził się nawet, że prędzej dałby
się zabić, aniżeli miałby narazić na szwank swoje powołanie. Wreszcie jednak poddał
swoją wolę wyraźnemu życzeniu swoich przełożonych i udał się do Châtonnay dnia 27
kwietnia 1863 roku.
Tak więc i jego rodzice doczekali się tej satysfakcji i szczęścia, że mogli gościć
swego syna — kapłana w domu, otrzymać jego błogosławieństwo prymicyjne i wziąć
udział w sprawowanej przez niego Mszy świętej. Jakaż jednak była cena tego
przyjazdu! Troska o jego zdrowie zatruwała radość ze spotkania, a otoczenie wkrótce
odczuło, że chory wolałby raczej przebywać w klasztorze. Istotnie po miesiącu już dnia
2 czerwca wrócił do klasztoru w Grenoble. Daleko mu jednak było do stanu
całkowitego wyzdrowienia, czemu nie można się dziwić. W Grenoble czekało go
przykre doświadczenie. Jeden ze współbraci zakonnych dał mu do zrozumienia, że nie
powinien tu dłużej przebywać i liczyć się jako członek zgromadzenia misyjnego. Nie
była to jednak opinia ks. Archiera i ks. Orcela. Nie zostawili go własnemu losowi. Jego
dawniejszy regens postarał się dla niego o spokojną placówkę kapelana domowego
przy kaplicy zamkowej hrabiny Chabon w majątku Bresson koło Eybens.
W towarzystwie swego dawniejszego ekonoma seminaryjnego ks. Pra udał się
rankiem 22 czerwca 1863 roku w drogę do wspomnianego zamku. Miejscowość ta jest
pięknie położona wśród gór na południowy wschód od Grenoble, otoczona gąszczem
drzew i zarośli. Chory był jednak jeszcze słaby i niezdolny do odbycia tej podróży
pieszo, podróżował więc na osiołku. Był niedoświadczonym jeźdźcem. Podarł sobie
sutannę o cierniste kolce zarośli. To wprawiło go w wielkie zakłopotanie. Tak przecież
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nie może pojawić się na zamku. Nie pozostało mu nic innego, jak chwilowo pospinać
rozdarcie agrafkami, a dopiero po przybyciu na miejsce postarać się o fachową pomoc.
Tutaj już w swoim pokoju, po zdjęciu sutanny, ubrany w płaszcz, oddał sutannę do
naprawy służbie. Dopiero po otrzymaniu naprawionej szaty kapłańskiej i w nią ubrany
pojawił się przed obliczem gospodyni i domowników, czym od razu zyskał sobie
szacunek mieszkańców zamku.
W utrzymywaniu dystansu wobec otoczenia i powściągliwości w okazywaniu
serdeczności był nieustępliwy. Trzymał się ściśle zasad trzeźwego rozsądku. Odczuła to,
ku swemu zmartwieniu, trzyletnia wnuczka hrabiny, która według przyjętego
dworskiego i katolickiego zwyczaju chciała mu rękę całować, Za pierwszym razem nie
zwrócił na to uwagi, szybko jednak zreflektował się i już więcej ręki do pocałowania nie
podawał mimo żalu i płaczu małej. Aby upewnić się całkowicie w tej sprawie, zapytał
listownie jednego ze swoich przełożonych, jak w takich wypadkach postępować należy.
Otrzymał odpowiedź, że nie należy to wcale do dobrego tonu dawać do całowania ręce
osobie drugiej płci, choćby to nawet było dziecko. Odtąd ks. Berthier trzymał się tego
stanowczo. Później mawiał: „Kapłan musi mieć takie zasady i pod żadnym warunkiem
od nich nie odstępować. Dla każdego być uprzejmym, ale z nikim się nie spoufalać, to
jest sposób na osiągnięcie szacunku i najlepsza metoda do świadczenia dobra bliźnim".
Przez całe swoje życie niezłomnie przestrzegał zasad, a w stosunku do kobiet
był jak najdalej powściągliwy. Czy jednak wobec dzieci nie przeciągał struny surowości i
nie popadał w pruderię? Według naszych pojęć może tak się wydawać. Nasze
wrażenie, że w Bresson stawiał sprawę zbyt surowo, znajduje zresztą potwierdzenie.
Zadaniem jego jako kapelana było uczyć łaciny dziesięcioletniego wnuczka hrabiny
Eynarda Monteynarda, który przebywał latem ze swoją matką i siostrzyczką u babci.
Jedna z sióstr Eynarda opowiadała później o swoim bracie i jego nauczycielu:
„Jedyną rzeczą, którą pamiętał o kapelanie było to, że na lekcjach mówił bardzo
cicho, ponieważ na skutek choroby tracił głos. Ponadto pamiętał jeszcze, że ów
świątobliwy zakonnik był bardzo surowy. Podobne zdanie miała jego siostra. Ta
postawa życiowa i kapłańska była tak widoczna, że wszyscy, którzy się z nim zetknęli w
początkach jego kapłaństwa, odnosili takie samo wrażenie. Każdy był skłonny raczej
darzyć go szacunkiem, niż szukać jego towarzystwa. W swoim zachowaniu był skromny
nawet w stosunku do dzieci. Droga, po której prowadził dusze do Boga, była raczej
drogą bojaźni aniżeli miłości".
Możliwe, że powyższy osąd, oparty na dalekich wspomnieniach, jest za ostry.
Podkreśla jednostronnie rygoryzm młodego kapłana i kładzie nacisk na
jednokierunkowo rozwiniętą surowość. Z biegiem lat i życia nauczy się nasz bohater
harmonijnie łączyć wielką dobroć z surowością, i zachęcać do bojaźni Bożej ze względu
na miłość. Ponieważ były to jego pierwsze kroki na drodze duszpasterskiej, miał chyba
jeszcze wiele do nauczenia się i przez kontakt z ludźmi uzupełniał szczęśliwie to, czego
się nie nauczył z książek seminaryjnych.
Z tej też racji znajomość z hrabiną była dla ks. Berthiera dobrodziejstwem. W
osobie Zeneidy de Châbon spotkał on prawdziwie chrześcijańską i szlachetną kobietę o
wysokich walorach moralnych, towarzyskich i bystrym umyśle, mającą bogate
doświadczenie życiowe i odznaczającą się dzielnością w prowadzeniu domu. Wszystkie
te cechy szły w parze z głęboką pobożnością i prawdziwą dobrocią. Ta wybitna kobieta i
matka była przykładem chrześcijańskiej cnoty, a w swoim otoczeniu dawała dowody
prawdziwego apostolatu miłości bliźniego.
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Miał zatem przed sobą przyszły pisarz i misjonarz ludowy w osobie tej kobiety
prawdziwy obraz „Matki według Serca Bożego". Mógł tutaj także ten prosty syn wiejski
z Châtonnay zapoznać się z niewymuszonymi formami światowego obejścia, a jako
młody kapłan i zakonnik z satysfakcją przekonać się, że w świecie nie wszystko jest złe i
grzeszne, jak to czasem w fałszywej wierze myślą osoby za murami klasztornymi czy
seminaryjnymi.
Ks. Berthier pozostał na zamku w Bresson trzy i pół miesiąca i dnia 12
października wrócił znów do Grenoble.
Ponieważ z powodu słabej kondycji fizycznej nadal jeszcze nie był zdolny do
kontynuowania swego nowicjatu, udał się dnia 30 października na zamek Mèrieu w
miejscowości Creys-et-Pusignieu, położonej w dolnym Delfinacie, do markizy de
Quinsonas, by pełnić funkcję kapelana u brata hrabiny de Châbon.
Po dwóch miesiącach zameldował się ponownie w Grenoble, aby po paru
tygodniach znów udać się na południe celem przeprowadzenia dalszej kuracji. Tym
razem miejscem pobytu był już nie zamek hrabiowski, ale klasztor oo. Kartuzów w
Valbonne. Klasztor z pięknym ogrodem owocowym i warzywnym był położony na
wzniesieniu pomiędzy dwoma uroczymi pasmami gór, pokrytymi zdrowymi lasami. W
przeciwieństwie do Wielkiej Kartuzji, gdzie było zimno, mglisto i panowała wilgoć —
tutaj ciepło i czyste powietrze południa tworzyły zdrowy klimat. Wszystko tu
współdziałało, by schorowanemu nowicjuszowi poratować rozbite zdrowie: powietrze,
lasy i spokój, ale i Bogiem wypełniona cisza tej wyjątkowej oazy klasztornej. To
podziałało zbawiennie na jego zdrowie. Jednak mocno stanął na nogi i kompletnie
powrócił do zdrowia dopiero, gdy zamienił spokój i ciszę dotychczasową na ruchliwą
aktywność duszpasterską.

Rozdział IX - GORLIWY DUSZPASTERZ
Wiosną 1864 roku ks. Berthier został mianowany wikarym na parafii w
Veyssilieu w północnym Delfinacie. Tutaj pod troskliwą opieką proboszcza powrócił
szczęśliwie do zdrowia i osiągnął znów swoją dawną siłę i energię do pracy.
Ks. proboszcz Douare, który sam był chorowity i nie mógł już odprawiać Mszy
św., otoczył ks. Berthiera prawdziwie ojcowską opieką. Parafia liczyła tylko czterysta
dusz, była jednak nieco zaniedbana z powodu słabowitego zdrowia duszpasterza. Było
to właściwe miejsce, jakiego potrzebował leczący się wikary, aby zaprawić się do pracy
duszpasterskiej. Działalnością swoją objął wkrótce wszystkich wiernych parafii,
zarówno starych, jak i młodych.
Maleńka trzódka z Veyssilieu łatwa była do ogarnięcia, ale bardzo odczuwała
brak opieki duszpasterskiej. Wyczuł to młody duszpasterz. Dlatego też uważał, że nie
ma nic pilniejszego do zrobienia, jak przy popołudniowej przechadzce odwiedzać
regularnie rodziny. Tak więc co parę tygodni miał kontakt z każdą rodziną. Patrzał
trzeźwo na sprawy. Był żywy i praktyczny. Zakładał więc odpowiednie stowarzyszenia.
Nauczał religii młodzież dorastającą i urządzał dni skupienia w parafii. Głosił rekolekcje,
które raczej miały charakter misji, organizował spowiedź generalną dla mężczyzn,
utworzył chór kościelny, jednym słowem tchnął nowego ducha w życie parafii. Jeden ze
współczesnych świadków tak scharakteryzował tę pierwszą gorliwość duszpasterską ks.
Berthiera:
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„W parafii tej uczynił wiele dobrego. Życie chrześcijańskie było w upadku, ale on
znów nakłonił wiernych do wypełniania ich obowiązków. Głęboko zakorzeniony nałóg
zabaw i tańców został opanowany, karczmy opustoszały. Doprowadził do tego, że
wszyscy ludzie znów brali udział we Mszy świętej".
W późniejszych czasach, gdy wyjaśniał swoim studentom słowa Ewangelii: „Ite
ad oves" — („idźcie do owiec"), myślami wybiegał do tych wczesnych dni swego
umiłowanego duszpasterstwa w Veyssilieu i rzekł:
„My musimy sami iść do dusz. One do nas nie przyjdą. Gdy jako młody kapłan
byłem na krótki czas zaangażowany w parafii, w której proboszcz chorował, znałem
wszystkie dzieci parafii po imieniu. Często odwiedzałem rodziny. Gdy jakieś dziecko
zaniedbywało lekcje religii, odwiedziłem następnego dnia jego rodziców. Gdy jakaś
dziewczynka poszła na potańcówkę do drugiej wioski, bo we własnej nie odważyłaby
się na to, poszedłem do jej rodziców i musiała wobec nich przyrzec mi, że już więcej
tam nie pójdzie. Gdy chciałem urządzić Komunię świętą dla mężczyzn, zaprosiłem ich
już tydzień naprzód i jeszcze raz wieczorem w przeddzień tej uroczystości. I tak
doprowadziłem do zwyczaju, że w święta Wniebowstąpienia Pańskiego i Bożego Ciała
mężczyźni przystępowali do Komunii świętej generalnej. Powinniśmy szukać ludzi, a nie
czekać, aż do nas przyjdą. Dusze nie przychodzą masowo do Boga. My musimy każdego
poszczególnego wiernego osiągnąć oddzielnie, mężczyzn, kobiety, młodzieńców, panny
i dzieci. Wszelkie inne ujęcie duszpasterstwa jest mylne albo przynajmniej
niewystarczające. Mając 24 lata przeprowadziłem tam sam jeden misje święte. Biło
wówczas we mnie z obawy zajęcze serce, ale jednak odszukałem wszystkie dusze.
Widziałem, że taka metoda była konieczna".
Wytężona praca duszpasterska była chyba najlepszym sposobem opanowania
nieśmiałości. Pewna lękliwość hamowałaby z pewnością jego zapędy duszpasterskie w
początkach życia kapłańskiego, gdyby nie głębokie poczucie odpowiedzialności.
Przełknął niejedną gorzką pigułkę zawodu, ale nie zszedł z drogi obowiązków i troski o
zbawienie dusz ludzkich. Było to jedno z jego osobistych doświadczeń, które później
odnotował w swojej książce o kapłaństwie:
„Gorliwy kapłan powinien mieć według słów Św. Leonarda z Porto Mauritio —
silne plecy i szlachetną duszę. Nie może jak pustelnik czy seminarzysta siedzieć lękliwie
w swojej celi, ale powinien z całą gorliwością i odwagą rzucić się w wir walki ze złem i
przezwyciężać w sobie wszelką bezpłodną małoduszność. Czegóż mamy się lękać, jeżeli
kierujemy się bojaźnią Bożą? Gdy tylko mamy na uwadze chwałę Bożą i dobro dusz,
możemy swobodnie przystąpić do dzieła".
Teraz, gdy siły i energie życiowe zostały nagle wyzwolone, wydawało się, że
młody kapłan chce „czas stracony" przez chorobę całkowicie nadrobić. Wziął
niespodziewanie pióro do ręki i napisał swoje pierwsze dzieło pt. „Matka według Serca
Bożego". Był to początek bogatej kariery pisarskiej. Później opowie swoim synom
duchownym jak doszło do tego:
„W pierwszym roku po moich święceniach kapłańskich zachorowałem
poważnie. Dziś muszę uczciwie powiedzieć, że choroba ta była dla mnie łaską, bo
przyczyniła się do zapoczątkowania tego, co mogę nazwać „odrobiną dobra", jaką
udało mi się zdziałać. Ponieważ byłem niezdolny do pracy duszpasterskiej na większą
skalę, powiedział mi jeden z naszych misjonarzy, który należał do zarządu
Zgromadzenia: „Spróbuj coś napisać, bo przecież musisz coś robić". Usłuchałem go i
zacząłem gromadzić materiały do pracy pisarskiej. Przedtem o pisarstwie nie myślałem
— bardzo ciągnęło mnie do duszpasterstwa. W czasie mojej choroby nabrałem jednak
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zamiłowania do tego rodzaju pracy. Tak rozpoczęło się to trochę dobra, które udało mi
się zdziałać".
Temat do pierwszej książki nasunął mu się samorzutnie na zamku w Bresson u
hrabiny de Châbon. Posłuchajmy jego własnego wyznania w tej sprawie:
„Jako młody kapłan byłem świadkiem życia kobiety, którą podziwiałem.
Wywierała ona na swoje dzieci i na otoczenie zbawienny wpływ, że musiałem sobie
powiedzieć: Co by to było za szczęście i błogosławieństwo dla dzieci, dla rodzin, dla
całego społeczeństwa, gdyby wszystkie matki były takie. Pod wpływem tej myśli
napisałem swoją pierwszą książkę: „Matka według Serca Bożego".
Książka ta omawia, jak tłumaczy podtytuł „obowiązki matki chrześcijańskiej
wobec swych dzieci". Autor omawia zagadnienie w pięćdziesięciu dwóch rozdziałach
prosto i przystępnie. Powodzenie dzieła zachęciło ks. Berthiera do dalszej pracy w tej
dziedzinie, świadom skutków apostolstwa dobrej prasy i książki, nie wypuścił już do
śmierci pióra z ręki.
W tej maleńkiej parafii, gdzie nagle dzięki jego gorliwości ożyło życie religijne, u
boku dobrego proboszcza, który mu nie przeszkadzał w działaniu, czuł się młody kapłan
znakomicie. Ale był tu tylko tymczasowo zaangażowany i wiedział, czego Bóg od niego
wymaga. Dnia 20 czerwca 1865 roku pożegnał Veyssilieu. Przebywał tu piętnaście
miesięcy. Pomiędzy proboszczem a nim zrodziła się przyjaźń, jak pomiędzy ojcem a
synem. Ks. proboszcz Douare niechętnie zgadzał się na jego odejście i dał wyraz
swojemu żalowi. Pożegnanie z ks. proboszczem Douare przeżył ks. Berthier boleśniej,
aniżeli rozstanie z własną rodziną. Półtora roku później pisał do proboszcza: „Szczęśliwy
czas, który spędziłem u ks. Proboszcza, pozostanie na zawsze w pamięci Jego
duchowego syna" .
Tak wreszcie mógł po wszystkich trudnościach i przeszkodach kontynuować i
zakończyć swój nowicjat. Ten końcowy okres formacji odbiegał jednak zupełnie od
naszego dzisiejszego wyobrażenia o normalnym nowicjacie.
Ks. Giraud został wybrany 2 lutego tego roku przełożonym pełniąc
równocześnie nadal obowiązki mistrza nowicjatu. Wydawało się, że czekał tylko na
powrót swego nowicjusza, aby zaraz potem udać się do La Salette. Ks. Berthier byłby
najchętniej udał się razem z nim do sanktuarium Maryjnego, ale otrzymał polecenie,
aby pozostać jeszcze przez jakiś czas w Grenoble. W liście do ks. Douare pisze: „Takie
wytworzyły się tu warunki, że jest za mało ludzi, nie może więc być inaczej. Muszę tu
pozostać". Wydaje się, że rzeczywiście nie mogło być inaczej, a dla nowicjusza nie było
innego wyjścia, jak posłuchać.
Nie był jednak do tego stopnia związany z miejscem, by nie mógł na parę dni
wyjechać poza Grenoble. Tak więc już w dwa dni po swoim powrocie udał się w drogę
do zamku w Combede Lancy, gdzie miał okazję spotkać się z biskupem Dupanloup,
ordynariuszem Orleanu. Pisząc swoją książkę „Matka według Serca Bożego", czerpał
wiele na temat wychowania z książki tego księcia Kościoła. Możemy więc przypuszczać,
że chętnie chciał skorzystać z okazji, by słynnego biskupa poznać osobiście. Jest rzeczą
więcej niż pewną, że kontakt ten umożliwiła mu hrabina de Châbon.
Pobyt jego w Grenoble potrwa jeszcze dwa miesiące. W tym czasie jest pilnie
zajęty pisaniem swojej książki. Od gotowego manuskryptu daleko jeszcze do gotowej
książki, którą oglądamy w kompletnej oprawie po wyjściu z druku. Odczuł to tutaj po
raz pierwszy, ale nie po raz ostatni w życiu. Miał do załatwienia wiele spraw
związanych z powstaniem książki: poprawa manuskryptu, koszta druku, dostarczenie
papieru, wybór formatu książki, imprimatur biskupie i konieczna reklama. Z tym
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związane są oczywiście rozmaite spotkania oraz wymiana korespondencji. Ku jego
radości jego przyjaciele nie zawiedli. Hrabina de Châbon pomagała mu radą i czynem,
dawniejszy profesor ks. Mussel był jego rzecznikiem w kurii biskupiej, a jego przyjaciel z
lat młodzieńczych, Antoni Rey czytał korekty. Nawet ks. proboszcz Douare zgłosił chęć
współpracy przy tym dziele. Z chwilą gdy włączył się sztab tak dobrych
współpracowników, mógł nareszcie nasz aktywny nowicjusz już bez większych
kłopotów podjąć podróż do La Salette. Dnia 17 sierpnia tego roku stanął znów na
Świętej Górze.
Spotkał tu jako współnowicjusza swojego starego znajomego z lat
seminaryjnych w La Cóte i Grenoble —ks. Józefa Perrin. Wyświęcony na kapłana w
roku 1861, wstąpił w lipcu 1864 roku do zgromadzenia księży Saletynów. Nie po raz
ostatni widzimy tych dwóch przyjaciół razem. Obaj byli powołani do wyświadczenia
swemu zgromadzeniu wielkich usług i długiej współpracy. Obecnie przygotowywali się
poprzez rekolekcje do złożenia pierwszej profesji zakonnej.
Jan miał już za sobą początki pracy duszpasterskiej i pierwsze sukcesy. W czasie
rekolekcji w zaciszu Świętej Góry, sam na sam z Panem Bogiem i swoją duszą,
dokonywał teraz bilansu swego wewnętrznego życia. Odczuwając potrzebę uzbrojenia
się przeciw zbyt ludzkim skłonnościom, ułożył sobie program działania w formie
dobrych postanowień i modlitwy. Z notatek, które zachowały się na piśmie, można
dokładnie poznać, jaki wytknął sobie cel. Przede wszystkim postanowił wydać walkę
miłości własnej, skłonnościom do szukania siebie, objawom ducha pychy i
zarozumiałości. Środkiem i bronią w tej walce miała być gotowość do poddawania się
innym, pokora i modlitwa.
„Kto siebie samego chce prowadzić — zaznaczał — zaufał głupiemu
przewodnikowi. Bez miłości Bożej nie mogę być innym poddanym. Muszę więc usilnie
starać się o to, by ducha posłuszeństwa karmić duchem modlitwy. Będę więc odnosił
się ze czcią do mego dobrego Ojca Przełożonego jako do tego, który jest zastępcą Boga.
Modlitwa jest najpotężniejszym środkiem własnego uświęcenia, najważniejszym
obowiązkiem kapłana, najsilniejszym źródłem pomocy w nawracaniu grzeszników i
ratowaniu dusz... Dlatego powinienem wysoko cenić modlitwę myślną, przygotowanie
do rozmyślania przez krótką lekturę, a po rozmyślaniu odnawiać zawsze postanowienie
prowadzenia walki z pychą. Zanim udam się do konfesjonału, będę się starał wyzbyć
każdej naturalnej myśli, każdego naturalnego uczucia, aby być zjednoczonym tylko i
jedynie z Jezusem i Maryją. Chcę umiłować wszystkie święte czynności i starać się
spełniać je w duchu wiary i ożywiać duchem nieustannej modlitwy. Będę je
podejmował bez zastrzeżeń, dając im pierwszeństwo przed innymi pracami, choćby
wydawały się ważniejsze. Zbawienie moje zależy od nieustannej modlitwy. Ta jednak
nie obejdzie się bez wewnętrznego skupienia. Dlatego ukocham moją celę zakonną i o
ile możliwe, będę sumiennie zachowywał milczenie. Zanim wejdę na ambonę, najpierw
gorąco się pomodlę i utwierdzę w głębokim przekonaniu, że sam ze siebie jestem
nieudolny do wyświadczenia dobra duszom ludzkim... Panie, Ty jesteś Stwórcą, a my
tylko gliną. Twoje ręce nas stworzyły i uformowały. Nic nie posiadam, co by należało do
mnie, oprócz grzechu. Ty wiesz, o Boże, że wina moja wyrosła ponad moją głowę i
przygniata mnie wielkim ciężarem. Bogu samemu należy się cześć i chwała, nam
jedynie zawstydzenie. Będę się więc rumienił przed Tobą ze wstydu za odrobinę
pochwały, którą mi czasem zapłacą. Czyż nie dzieje się często tak, że chwalą nas
jedynie za domniemane zasługi, które w oczach Twoich nie mają żadnej wartości lub
stanowią wręcz nieprawość. Z tym głębszą teraz racją niczego więcej się nie podejmę,
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niczego nie uczynię z miłości własnej, nie wypowiem żadnego słowa, by siebie chwalić.
Daj mi tę łaskę, o Panie, abym prace duszpasterskie, które mi zlecisz, najchętniej
wykonywał wśród maluczkich i ubogich z miłości ku Tobie. Sam przecież dla naszego
zbawienia chciałeś być małym i ubogim, a dla naszego zbawienia wybrałeś maluczkich,
ubogich i ułomnych i kazałeś małym dzieciom przyjść do siebie. O Boże mój, chciałbym
zostać sługą ubogich! Co za radość tkwi w tym. Jakiż pokój przygotowuje nam ta myśl i
decyzja zajmowania ostatniego miejsca, umiłowania pokory i uniżenia. Uczcie się ode
mnie, żem jest cichy i pokornego Serca, a znajdziecie pokój duszom waszym! — mówisz
Boski Zbawicielu! Duma i pycha są błądzeniem, stwarzają nieporządek. Co za chwała i
wyróżnienie móc stać się bliskim Tobie i podobnym przez pokorę".
W uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny dnia 8 września 1865 roku
złożyli obydwaj księża Berthier i Perrin śluby zakonne na ręce swego przełożonego i
mistrza nowicjuszów ks. Girauda. Sam celebrans był wzruszony i rozwinął w swej
przemowie głęboką myśl z Psalmu: Szczęściem jest dla mnie trwać przy Bogu. „Takie
było nastawienie Maryi, gdy przyszła na świat. Takie powinno też być główne
nastawienie i najważniejsza troska każdego Misjonarza Saletyna”.
Czymże innym mogła być ta profesja dla ks. Berthiera, jak nie wyrażeniem
niezachwianej woli trwania przy raz powziętym powołaniu jako misjonarz saletyński,
jako apostoł Matki Boskiej Płaczącej. Był jej wierny przez tyle lat swej choroby. To, co
działo się teraz, to także odnowienie przymierza z Maryją, której przecież całkowicie się
poświęcił. Innym i dalszym dowodem tej wierności będzie późniejsza nieprzerwana
praca misjonarska, apostolska, pedagogiczna, w konfesjonale, na ambonie, na katedrze
i przy biurku, działalność prowadzona słowem i piórem. Będzie ona zarazem
wypełnieniem nakazu ogłoszonego na tej Świętej Górze: „Ogłoście to całemu memu
ludowi”.

Rozdział X - AUTOPORTRET DUCHOWY
Gdy ks. Jan Berthier we wrześniu 1865 roku szkicował dla swego użytku myśli
rekolekcyjne, nie spodziewał się, że notatki te umożliwią badaczom jego życiorysu
głębsze i jaśniejsze spojrzenie w tajniki jego duszy. Sumienne zapiski młodego kapłana
są bardzo wyraźne. Autor starał się z całą powagą wyrównać poziom swego życia
duchowego, kierując się żywym zrozumieniem konieczności opanowania przez
działanie łaski czysto naturalnych skłonności, które odczuwał. Płonął wewnętrznie od
gorliwości i żądzy czynów, ale widział też jasno, że kapłan nie może mylić osobistego
zadowolenia z chwałą Bożą i rzeczywistym dobrem dusz. „Marzyłem jako młody
kapłan, aby rzucić się w wir pracy, a zwłaszcza udzielania misji" — wyzna później.
Dlatego nie należy się dziwić, że powziął w swoich notatkach rekolekcyjnych
postanowienia, iż w pracach kapłańskich będzie się uwalniał od wszelkich ziemskich
pobudek, myśli i uczuć, przed oczyma będzie miał przeświadczenie o własnej niemocy.
Często powtarzał zdanie: „Zbawienie moje zależy od nieustannej modlitwy".
Musimy to dobrze zrozumieć. Nie był on tego pokroju człowiekiem, żeby ręce
trzymał tylko w kieszeniach lub składał jedynie do modlitwy. Przypatrzmy się znów dla
przykładu treści jednego z postanowień:
„Bez usilnej pracy nie będę mógł należycie wykonywać urzędu kaznodziei i
spowiednika. Dlatego wszystko tak nastawię i wszystkim tak pokieruję, abym nigdy
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czasu nie tracił, a moje materialne i zewnętrzne zatrudnienia tak sobie ułożę, aby mi
zawsze jeszcze trochę czasu zostało na studium".
Jednym słowem w życiu swoim kierował się obiema myślami Pawłowego
określenia, że trzeba zarówno sadzić i podlewać, jak i czekać na łaskę wzrostu, którą
daje Bóg.
Chociaż powyższe myśli rekolekcyjne dają pełny obraz sylwetki duchowej
młodego ks. Jana Berthiera, to można je uzupełnić jeszcze nowymi uwagami
zaczerpniętymi z listów do ks. Douare. Notatki rekolekcyjne, choć szczere, z natury
swej są dość jednostronne. Odsłaniają one i to tylko do pewnego stopnia stan jego
życia wewnętrznego z tamtych dni. W listach do ks. Douare opisuje autor w sposób
swobodny i bez niedomówień, czym się zajmuje i to, co by interesować mogło jego
dobrego proboszcza. Okazuje się takim, jakim jest, bez nakładania maski.
Już w dwa dni po wyjeździe z Veyssilieu pisze list do swojego proboszcza
przyjaciela:
„Bóg wszelkiej pociechy niech pociesza Księdza we wszelkich troskach i
doświadczeniach, a nasza najlepsza Matka, niech pomaga Księdzu w znoszeniu
krzyżów, które Bóg w swej dobroci na Księdza nałożył. Oby nasza wiara, Księdza i moja,
stała się pociechą Księdza. Niech mi Ksiądz napisze, że znalazł już tę pociechę i poddał
się całkowicie uwielbieniu godnej woli dobrego Mistrza, a będę szczęśliwy".
Potem wyjaśnia główny cel skreślenia tego listu. Chodzi mu mianowicie o
książkę pt. „Matka według Serca Bożego". „Bóg dobrotliwy zdaje się chcieć, aby ta
książka z Księdza pomocą wkrótce się ukazała, ponieważ zatroszczył się już o
sprzyjające okoliczności dla przejrzenia tekstu i przepisania manuskryptu", donosi ks.
Berthier pełen optymizmu. W miesiąc później musi proboszcz Douare w to uwierzyć,
otrzymuje bowiem zlecenie i prośbę, aby był taki dobry i przyjął na siebie obowiązek
załatwienia spraw drukarskich. Sam ks. Berthier ma zbyt mało czasu do tego i wolałby
chętnie całość spraw handlowych przekazać do załatwienia swojemu dobremu
przyjacielowi. Zależy mu jednak na tym, by osiągnąć jak najlepsze warunki wydania,
prosi więc, by ks. Douare skontaktował się z różnymi księgarzami i zorientował się, kto
ofiaruje najkorzystniejsze. Wydaje mu się, że będzie lepiej, gdy Zgromadzenie nie
przejmie sprzedaży książki, księgarze lepiej ją będą umieli rozreklamować. Jeżeli
wydatki zwrócą się po sprzedaży książki i pozostanie jakaś nadwyżka, to całą tę sumę
przeznacza dla swoich rodziców. W niczym nie mógł im do tej pory pomóc, a w
przyszłości po złożeniu profesji zakonnej tym bardziej nie będzie mógł tego uczynić. W
tym tonie ciągnie się dalej ta korespondencja. Ks. Berthier pamięta o wszystkim i
wszystko zleca swemu przyjacielowi. W sierpniu 1865 pisze o ustaleniu ceny książki, o
wyrazistym druku, kosztach drukarskich, prospektach, które w porę powinny być
wysłane do internatów, aby matki przywożące tam swoje dzieci po wakacjach, mogły
się z nimi zapoznać. Pisze, że trzeba mieć stale na uwadze dobro, które książka
przynieść może, ale też nie dopuścić do powstania ewentualnych długów z jej powodu.
Na zakończenie dodaje:
„Niech Ksiądz czyni wszystko, co możliwe dla tego celu, dla chwały Bożej.
Biedne matki muszą poznać swoje obowiązki i sądzę, że ta książeczka zdziała wiele
dobrego, jeżeli Bóg udzieli swego błogosławieństwa. To dla nas jedna racja więcej, aby
sprawę przyspieszyć. Nie ma żadnego powodu, by ją odwlekać".
Tydzień później udał się do La Salette, gdzie pozostał do 21 września. Skoro
tylko wrócił do Grenoble, znów pisze do swego dawniejszego księdza proboszcza:
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„Panna Klotylda na pewno opowiedziała Księdzu Proboszczowi wszystko o La
Salette. A w „Rocznikach" znajdzie Ksiądz Proboszcz opis uroczystości z dnia 19
września, który skreślił skromny sługa Księdza. Nie wiem, czy by Ksiądz go poznał po
artykule, gdyby się sam nie zareklamował. Nie bardzo to pokorne, ale czynię to jedynie
przed Księdzem, nie przed innymi. Zresztą, rzecz nie przynosi wiele chwały, gdy się jej
przyjrzeć bliżej. Kreśliłem ten opis bardzo pospiesznie, jestem bowiem bardzo zajęty.
Jak wygląda sprawa manuskryptu i jakie oferty wpłynęły? Niech Ksiądz będzie taki
dobry i przyspieszy sprawę zawarcia umowy. Daję Księdzu nieskrępowane
pełnomocnictwo w tej sprawie. Niech Ksiądz zadba o to, by książka była tanio
sprzedana. Nie chodzi o zarobek. Gdyby była jakaś nadwyżka, dzięki Bogu za to, ale nie
trzeba o tym mówić. Nie powinno to tak wyglądać, jakbyśmy z tego chcieli zrobić
interes. Panna Klotylda opowiadała mi, że zdrowie Księdza polepszyło się. W górę
serca! Niech Ksiądz będzie dobrej myśli i nadziei. Niezadługo Ksiądz znów będzie
zdrowy jak dąb. Myślę, iż dobrze się stało, że odszedłem od Księdza Proboszcza. Dopóki
tam byłem, nie mógł Ksiądz przyjść do siebie. Modlimy się tu o zdrowie dla Księdza
Proboszcza. Oby Bóg najdobrotliwszy dopomagał Księdzu. Niech Ksiądz spróbuje i sam
sobie trochę dopomóc. Jak mógł Ksiądz dopuścić do takiego upadku stowarzyszenia
mężów? Ja Księdza doprawdy nie rozumiem. Pisze Ksiądz, że nie mówi w kościele ani
słowa z obawy, że mógłby pomieszać szyki swemu pomocnikowi. Jak to możliwe?
Gdybym był trochę bliżej Księdza Proboszcza, byłbym już tam rozpalił trochę piekła,
aby Księdza rozruszać. Ksiądz zna tych, którzy się mną interesują lepiej ode mnie, ja
mam odnośnie do takich spraw bardzo słabą pamięć. Jeżeli dobrze o mnie mówią, to
niech Ksiądz Proboszcz ich ode mnie pozdrowi, oczywiście, jeżeli to naprawdę o mnie.
mówią. Cokolwiek jednak tam się mówi i cobyśmy w naszych próżnych marzeniach o
tym pomyśleli, na tej ziemi jest wszystko marnością oprócz miłości Boga i służenia jemu
samemu. Któż nas obdarzy tą słodką miłością, która by nas pouczyła, że należy uwolnić
się od świata, i pocieszała nas w każdym strapieniu. Mój Boże, jak daleko jesteśmy od
tego, by szukać prawdziwego szczęścia, tam gdzie można je znaleźć".
Nasz niezmordowany pracownik winnicy Pańskiej, który uznawał tylko tempo i
dynamizm w pracy, nie mógł się pogodzić z żółwim krokiem, z jakim sprawa się
posuwała w rękach dobrego ks. Douara i księgarza Josseranda.
W dniu 5 listopada 1865 roku pisał do Veyssilieu:
„Otrzymałem dziś rano list Księdza Proboszcza z dnia 30 ub. m. Nie rozumiem,
dlaczego list ten był tak długo w drodze. Piszę pospiesznie w maleńkiej chwili wolnego
czasu, jaki mi zostaje do dyspozycji. Jestem stale zajęty. Mamy tutaj nawał spowiedzi.
W przyszłym tygodniu udaję się do Grenoble, by udzielić rekolekcji Braciom Szkolnym.
Nie wiem, co sądzić o panu Josserand. Bardzo proszę sprawę jak najprędzej
przeforsować, abyśmy mogli dojść do jakiegoś końca. Tyle czasu już zmarnowaliśmy!
Byłbym tu szczęśliwy, gdybym Boga należycie miłował. Można tutaj rzeczywiście wiele
dobrego zdziałać, ale jestem jeszcze daleki od tego, by stale być wiernym łasce Bożej.
Przy najlepszych uczynkach szukam jeszcze czasem siebie samego. Fizycznie czuję się
teraz bardzo dobrze. Nie byłem jeszcze nigdy tak zdrowy, jak obecnie. Gardło mnie nie
boli, chociaż nie używam żadnych lekarstw. Ksiądz może zbył długo czekał z
odpisywaniem. Ta zwłoka mocno mnie zmartwiła. I ja kieruję ku Księdzu wyrzuty,
którymi mnie Ksiądz tak pochopnie obdarzył...".
Jest prawdą, że trudno mu było opanować swoją niecierpliwość. Wszystko
trwało mu zbyt długo. Dziesięć dni późnie donosił znów swemu byłemu proboszczowi:
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„Pisałem już do Księdza wczoraj. Ale musiałem list spalić, bo obawiałem się, że
mogłem jego treścią dotknąć Księdza. Może zbyt gorzko przeżyłem zawód z powodu
opieszałości w naszej sprawie. Każdy z tutejszych ludzi, którzy są świadomi całej
sprawy, też twierdzi, że to wszystko trwa zbyt długo. I sądzę, że Ksiądz też tak myśli.
Jestem tak bardzo zajęty innymi sprawami, że nie mam najmniejszej chwili wolnego
czasu, aby temu się poświęcić. Tych sześciu miesięcy straconych od napisania książki
bardzo mi żal. Zabierzcie się nareszcie do dzieła. Jeżeli jeszcze nadal powlecze się
sprawa wydrukowania, to sam druk będzie trwał dłużej, niż napisanie całej książki.
Niech Ksiądz będzie taki dobry i napisze jeszcze raz do swego wydawcy Josseranda, aby
się zdecydował. Gdybym tę książkę dał wydrukować w Grenoble, już byłaby sprzedana.
Proszę bardzo o wywarcie nacisku, aby przynajmniej rozpoczęto druk. Ksiądz ma
przecież całą sprawę w rękach!... Gdybym miał manuskrypt u siebie, może bym jeszcze
wiele mógł poprawić i uzupełnić. A teraz to wszystko jest tylko stratą czasu. Więc
jeszcze raz pytam: czy oddaliśmy tę książkę do szuflady wydawcy, aby sobie tam w jego
biurku spokojnie leżała?"
Jest rzeczą interesującą obserwować, jak ten młody kapłan liczący zaledwie
dwadzieścia pięć lat umiał pocieszać i podnosić na duchu, jak i podawać odpowiednie
środki i rady duszpasterzowi z Veyssilieu.
„Kiedy będzie Ksiądz Proboszcz obchodził swój jubileusz w Veyssilieu? Jak się
Ksiądz Proboszcz czuje w tych pierwszych dniach zimy? Czy Ksiądz Proboszcz wychodzi
po południu na spacer, by szukać trochę słońca? Obawiam się, że Ksiądz Proboszcz
znów zaszyje się w swoje chacie. A więc naprzód i w górę serca! Niech Ksiądz Proboszcz
pracuje w ciągu całej zimy trochę nad książką. Niech czyni pewne notatki i zbiera
materiały dla książki, którą znów mam zamiar wydać i którą piszę w wolnych chwilach
na temat cnót panien chrześcijańskich, o obowiązkach dziewcząt katolickich, o
przeszkodach na drodze do cnót chrześcijańskich, albo o środkach dla ich osiągnięcia".
W początkach grudnia 1865 roku zapytuje swego dawniejszego proboszcza:
„Jak można było tak poddać się zmartwieniu i przygnębieniu, gdy wokół tyle
pracy? Podnieście oczy wasze i spójrzcie na pola dojrzałe do żniwa (J 4, 25). Żniwo
wielkie. Niech się Ksiądz Proboszcz włączy jako robotnik do żniwa. A więc odwagi i
męstwa! Czytamy przecież:
„Wybrałem was, abyście plewili chwasty, obcinali suche gałęzie, orali i
zasiewali. Pozostanie na zawsze wielką tajemnicą, dlaczego tak wiele jest zła, a tak
mało się czyni, aby je wyplewić. Niech Ksiądz Proboszcz wygłosi kazanie na temat tych
prawd i tym przygotuje wspaniały jubileusz. Przecież Ksiądz Proboszcz to potrafi.
Proszę wołać głośno i nie ustawać. Ks. Pion słucha spowiedzi i katechizuje dzieci. Nie
sądzę, żeby on był bardzo dzielnym kaznodzieją, chociaż go jeszcze nie słuchałem.
Ksiądz Proboszcz wyznaczył jubileusz na Boże Narodzenie. — Niech wierni żywo
zaśpiewają pieśń: „Zanim nasza Matka opuściła ziemię... To dopiero historia, powie ks.
Proboszcz, żeby taki młody człowiek takie rzeczy mi prawił! Może to i prawda, że
więcej w tym naturalnego popędu, niż cnoty i z tego też powodu czynię sobie
rzeczywiście poważne wyrzuty. Jest rzeczą trudną siebie samego umartwiać. Ale mimo
wszystko pozostanie prawdą, że należy walczyć jako dobry żołnierz Chrystusa,
prowadzić dobry bój o wiarę. Trzeba o tym pamiętać, że nie jest wcale tak trudno
zdziałać trochę dobrego, jak o tym się powszechnie myśli. Z odrobiną większej odwagi i
przy roztropnej działalności możemy jeszcze wielu dzieł dokonać, chociażby tylko
powstrzymując od zła, jeżeli nie uda nam się osiągnąć rzeczywistej, widocznej
poprawy. Niech mi Ksiądz nie weźmie tego za złe, jeżeli moje głupie myśli tak łatwo
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przenoszę na papier. Tak chętnie rozmawiam otwarcie z Księdzem Proboszczem, jak to
bywało dawniej. Czy te czasy jeszcze wrócą? Boże, w Twoich rękach spoczywa mój los,
a nie jakaś smutna fatalna dola! Życie jest tak krótkie, a my zdążamy szybkim krokiem
do miejsca naszego wspólnego zjednoczenia, do domu naszego wspólnego ojca. Chcę,
aby byli przy mnie, gdzie ja jestem, aby byli jedno jak i my, aby byli doskonali! Dobry i
Kochany Księże Proboszczu! Nam brak prawdziwej wiary! Kiedyż to Pan stanie się
więzią naszych dusz! Przesyłam Księdzu święty pocałunek pokoju. Pozdrowić też proszę
naszego dobrego księdza Piona i wszystkich świętych. Szczerze oddany Księdzu
Proboszczowi w naszej „Dolcissima Mądre".
Ksiądz Douare musiał mu się odpłacić jakąś dosadną repliką. Jeszcze w grudniu
tego roku ks. Berthier w pokorze odpisuje:
„Niech się Ksiądz ulituje też raz trochę nad biednym pachołkiem, który nie
zawsze posiada czas na wyciągnięcie głębszego oddechu. Proszę mu tego nie policzyć
za zło, jeżeli się czasem zbyt jaskrawo wyraża, gdy bywa zewsząd podszczuwany".
Z zadowoleniem donosi księdzu proboszczowi, że w sprawie druku zostało już
wszystko uregulowane. Warunki nie są wprawdzie tak zadawalające, ale dla
rozpowszechnienia książki korzystne. Oto dalsze słowa tego listu:
„Jestem szczęśliwy, Drogi Księże Proboszczu, i nie widzę nic ważniejszego dla
siebie, jak umrzeć samemu sobie. Od miesiąca żąda tego Bóg ode mnie z większym
naciskiem, niż zwykle. Nie wiem, czy uda mi się sprostać temu zadaniu. Do tej pory
przemawiał Bóg jak do głuchego. A jednak tak wiele pociechy i pokoju otrzymuje ten,
kto żyje z Bogiem. Ci, co źle czynią, są wrogami swoich własnych dusz. Modlę się za
Księdza stale, chociaż wydaje się, że Ksiądz w to wątpi. Wspomnienie o Księdzu
Proboszczu i o Veyssilieu nigdy się nie zatrze w mojej pamięci. Ale nie wątpię w to, że
jestem tam, gdzie Bóg chce mnie w tej chwili mieć. Dlatego żal odczuwam bez
gorzkości, a miłość bez zbytniego przywiązania. Ksiądz Proboszcz jest bardzo krótki w
swoich listach. A przecież nie może przywieść na swoje usprawiedliwienie tych samych
argumentów, co ja. W Veyssilieu ma się czas pisywać książki. Bo tam właśnie
dokonałem całego dzieła. Niech mi Ksiądz Proboszcz opowie o swej pracy i o
działalności Księdza Piona w duszpasterstwie. Jak wygląda sprawa ze stowarzyszeniami
religijnymi? Jak obchodzi się święta? Jak ze śpiewami? Śpiewają tam jeszcze? Dawniej
rozbrzmiewała często pieśń: „Maryja naszą matką". Może zresztą ludzie nie byli z tego
powodu lepsi?".
Ksiądz Berthier zaczyna więc pisać nową książkę, mającą stanowić podręcznik
stanowy dla dziewcząt. Ale skąd wziąć czas na to wszystko? Ksiądz proboszcz oddałby
mu większą przysługę, gdyby mu trochę dopomógł zakładając zeszyt, w którym
zapisywałby, co nasuwałoby się jego uwadze z tej dziedziny, a szczególnie przykłady z
życia świętych kobiet. To stanowiłoby dobre zatrudnienie na zimę, a zarazem rozrywkę,
która ponadto byłaby dobrym uczynkiem. O kolejność i uporządkowanie materiału nie
trzeba się troszczyć, tego dokona już on sam i mając pod ręką rozgardiasz notatek
napisze swą książkę. Kończy list uwagą: „Gdyby Ksiądz Proboszcz wiedział, jak mało
mam czasu, podczas gdy Księdzu Proboszczowi dłużą się dni".
Trzeba przyznać, że dokładał wszelkich starań, by proboszczowi zapełnić czas.
Gdy ten znów oddał mu jakąś przysługę, ks. Berthier pisze do niego dnia 9 czerwca
1866 r.:
„Jest rzeczą samą przez się zrozumiałą, że jestem Księdzu za to i za wszystko
inne dłużny i wyrażam moją najserdeczniejszą wdzięczność".
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Nie, nie był niewdzięczny wobec ks. Douare. Nie miał tylko czasu, by tę
wdzięczność wyrazić. Czy łatwo rozeźlić się na „biednego chudziaka", który liczy minuty
zbyt szybko uciekające, a wieczorem z przerażeniem stwierdza, że nie miał chwili
wolnej na modlitwę. Półtora miesiąca później pisze:
„Mogę Księdza zapewnić, że w ostatnim czasie byłem zajęty przeważnie
słuchaniem spowiedzi i pisaniem listów i miałem pełne ręce roboty. Przybywa tu
bardzo wiele pielgrzymów. Nie widziałem jeszcze tylu, jak wczoraj. Czasem odprawia
się tutaj aż trzydzieści sześć Mszy świętych. A więc niech mnie Ksiądz nie obwinia tak
niesłusznie niewdzięczność i niepamięć. Czuję się całkiem dobrze na Górze. Od paru dni
wydaje mi się, że Pana Boga więcej miłuję i chcę całkowicie oddać się na Jego służbę i
chwałę".
Dalej podkreśla, iż cieszy go bardzo, że w Veyssilieu o nim pamiętają. On sam
zaś ze swej strony nie doszedłby do końca, gdyby chciał wymienić wszystkich tych,
których w pamięci zachowuje. Kończy zaś list słowami: „Proszę się modlić za mnie. Nie
mogę o Księdzu zapomnieć i pozostaję zawsze Jego szczerze oddanym dzieckiem".
Zrozumiałą jest rzeczą, że ci dwaj przyjaciele nie mogli zawsze pisywać do siebie
zbyt długich listów. Od czasu do czasu wyrażali swój żal z tego powodu. I tak, dnia 11
grudnia 1866 roku pisze ks. Berthier:
„Co się dzieje, Drogi Księże Proboszczu? Czy Ksiądz Proboszcz jest chory? A
może pomarł? Nie daje Ksiądz znaku życia o sobie. Nie wiem, co mam o tym długim
milczeniu sądzić? Ksiądz Proboszcz powinien mi raz napisać rzeczywiście długi list i
opowiedzieć mi, jak tam u was wszystko wygląda. Niech mi Ksiądz Proboszcz napisze,
czy zebrał już jakie materiały dla mnie. A może już o tym zapomniał? Bez Księdza
pomocy nie mogę niczego dokonać? Cały mój czas aż do ostatniej minuty jest zajęty.
Już widzę, że Ksiądz Proboszcz nie martwi się wcale o mnie, a tym mniej o dobry
przebieg moich małych spraw. Mój Boże! Dlaczegóż liczymy jeszcze na ludzi? Oddajmy
to Bogu, Kochany Księże Proboszczu! Muszę się streszczać, choć mi nigdy nie brakuje
materiału, gdy rozmawiam z Księdzem Proboszczem. Jeszcze więcej cenię i lubię
Księdza Proboszcza teraz, niż wtedy, gdy Go opuszczałem. Czuję się jak dziecko wobec
Księdza. I chyba nigdy nie zapomnę szczęśliwych dni, jakie u księdza spędziłem".
W tydzień później znów pisze:
„O, gdybym miał ten czas, którym Ksiądz Proboszcz rozporządza. Jak dobrze
byłoby spędzić znów zimę w Veyssilieu. Czyta Ksiądz Proboszcz nasze „Roczniki"? Jak
się one Księdzu podobają? Mamy bowiem cztery tysiące abonentów tego pisma i to na
pięciu kontynentach świata. Na ogół ludzie są zadowoleni z redakcji. Myślę, że Ksiądz
Proboszcz tak samo o tym sądzi. Ale te szesnaście stron starczy ledwo na połowę tego
interesującego materiału i wiadomości, które napływają do nas z całego świata.
W górę serca, Księże Proboszczu! Oby na Boże Narodzenie zrodziły się w
naszych sercach miłość i ufność do Bożego Dzieciątka! Boski Zbawca tylko raz
widzialnie narodził się na ziemi, lecz w duszach naszych rodzi się codziennie.
Odmawiajmy często modlitwę Oliersa „O, Jezu, vivens in Maria, veni et vive in famulo
tuo in perfectione virtutum tuarum!" O, Jezu, żyjący w Maryi, przyjdź i żyj w słudze
Twoim, który chce doskonalić się w Twoich cnotach!"
Chorowity proboszcz był, jak się zdaje, człowiekiem mało samodzielnym, łatwo
wpadającym w zmartwienia i niepokoje. Natomiast jego dawniejszy współpracownik z
Veyssilieu, jak wynika z listów, posiadał charakter stanowczy i silny. Już w Veyssilieu
najwyraźniej zdobył wpływ na swego zwierzchnika i czynił z tego użytek, aby go
podnosić na duchu i służyć mu pomocą. Widzimy ponadto nie bez pewnego zdumienia,
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że przy okazji bez ogródek go upomina. Czyni to wprawdzie bardzo serdecznie,
delikatnie, trochę po frantowsku i nie bez miłego humoru. Czuje przy tym potrzebę
otwartym sercem przyznać się niekiedy do swoich błędów, i przemawia jak miłujące
dziecko do swego ojca. Krótko: „Cest le ton qui fait la musique" („To dźwięk czyni
muzykę"). Rzeczywiście wiele od tego zależy, w jaki sposób się pewne rzeczy powie. Ks.
Berthier wie doskonale, że niejedno wolno mu powiedzieć, byle ton był serdeczny i
pogodny. Pisze w sposób zupełnie nieskrępowany i dlatego nie potrzebuje kłaść swoich
słów na szalę wagi, ani przestrzegać sztywnych form.
Nawet gdybyśmy byli zdania, że młody pisarz, autor tych świeżych, szczerych i
otwartych listów nie może być zwolniony od zarzutu pewnej zarozumiałości,
musielibyśmy jednak wziąć pod uwagę okoliczności łagodzące. Ksiądz Berthier
natomiast byłby z pewnością pierwszy przyznał rację krytykom, bo przecież wspomina
niekiedy, że przeciągnął strunę. Słabe strony jego temperamentu były mu znane.
Widzieliśmy jak w czasie rekolekcji w 1865 r. wypowiedział wojnę miłości własnej,
samolubstwu i pysze. Krótko po ostatnim liście do ks. Douare, który się zachował, znów
odprawił rekolekcje, w czasie których zanotował: „W tych rekolekcjach chcę zdobyć
ducha modlitwy i pokory". Kładł duży nacisk na konieczność modlitwy i postanawiał, że
musi ona stać się „życiem jego duszy". Doceniał zarazem, jak potrzebna jest mu pokora
i ustalił krótkie modlitwy, które z pewną liczbą innych aktów strzelistych każdego dnia
w swoich rozmyślaniach chciał wzbudzać. „Pokora! Powinienem się rzucić do stóp
wszystkim grzesznikom, wszystkim kapłanom. Wewnętrznie powinienem dać
pierwszeństwo ich poglądom i myślom przed moimi; ich wolę stawiać przed moją.
Powinienem się cieszyć z myśli o upokorzeniach, które mnie spotkać mogą".
Z jeszcze większym przejęciem i z wewnętrznym przeżyciem sporządził inny akt
w styczniu 1867 roku, który również postanowił codziennie odnawiać, akt oddania się i
poświęcenia Matce Najświętszej. Oto jego treść:
„(29 stycznia 1867 roku) O Maryjo, Dziewico Najświętsza, przed wiekami
wybrana jako słońce, Niepokalana w swoim poczęciu, pełna łaski, Córko Ojca, Matko
Syna, Oblubienico Ducha Świętego! Wybieram sobie dzisiaj Ciebie za Matkę,
wyrzekając się wszystkich ziemskich rzeczy. Ciebie chcę posiadać, jako jedną jedyną i
Najmilszą, jako Oblubienicę najpiękniejszą! Pragnę, aby me serce biło tylko i wyłącznie
dla Ciebie, abym nic już z żadnych ziemskich rzeczy więcej nie miłował, nawet
naturalną miłością. Zawładnij mną całym Pięknem Swoim i panuj nad mymi zmysłami,
aby nie odczuwały żadnych nieuporządkowanych poruszeń. Panuj nad siłą mojej
wyobraźni, aby wypełniała się tylko Twoją doskonałością i pięknością. Zawładnij moim
rozumem, abym z dnia na dzień coraz lepiej poznawał Ciebie i Twego Boskiego Syna,
bo w tym tkwi życie wieczne. Króluj w moim sercu, aby wszystkie moje skłonności
chyliły się ku Tobie! Panuj nad moją wolą, abym wypełniał tylko Twoje żądania i nigdy
niczego więcej nie życzył sobie jak wykonywać tylko to, co się Tobie podoba i Twemu
Jednorodzonemu Synowi! O Maryjo serca mojego, bądź moją Oblubienicą! Wtedy i ja,
chociaż jestem tylko prochem i niczym, zwrócę się z pełnym zaufaniem do mojego
Pana, pewny, że i On mnie nie odrzuci. Pozwól Twojemu najniższemu słudze zwrócić
się tymi słowami do Ciebie, Pani mojej, jakie Twój Syn powiedział jednej ze swoich sług:
„Matko!"
„Proszę Cię, Matko, o znak przychylności nie o znak cudu, ale o łaskę, której mi
łatwo udzielić możesz, abyś uwolniła mnie od wszelkich przewrotnych skłonności
natury ludzkiej. Jako pamiątkę tych zaślubin będę stale nosił na sercu moim obraz
Niepokalanego Poczęcia, abym każdej godziny, dnia i nocy pamiętał o mojej
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najukochańszej Oblubienicy. Ponieważ zaufani mają wszystko wspólne, pozwól mi
uczestniczyć we wszystkich niebieskich darach, których rozdawczynią jesteś Ty! Ja ze
swej strony w moich osobistych rozmowach, w konfesjonale i na ambonie, będę się
starał szerzyć Twoją chwałę i w tym kierunku działał, abyś Ty coraz bardziej była
kochaną. Ten kontrakt podpisuję: Jan — Maryi".
Tak więc w notatkach i listach do ks. Douare skreślił ks. Jan Berthier bezwiednie
swój duchowy autoportret.
Postępuje, jak wyrachowany kupiec, który dla rozwoju królestwa
Chrystusowego stara się o dostarczenie tanich publikacji ludowych. Jest już w pełni
uświadomionym młodym pracownikiem winnicy Pańskiej o stanowczym i ognistym
temperamencie. Poznajemy go jako pisarza o zapowiadających się osiągnięciach,
wielce obiecującego misjonarza ludowego, który często nie miał nawet czasu na
odmawianie własnej modlitwy.
Oblicza się ze swoim sumieniem raz po raz, staje przed Bożym Obliczem i
przegląda uczciwie rejestry swojej pracy apostolskiej. Z pewnością musi pracować,
musi się trudzić dla Boga i dusz ludzkich, musi zasiewać i rośliny podlewać. Lecz czy to
wszystko nie jest w końcu łaską Bożą? Musi więc dużo się modlić, gdyż bez modlitwy
nie ma łaski. Na ten temat pozostawił po sobie następującą notatkę: „Bez modlitwy i
zjednoczenia się z Bogiem nie mogę zdobyć pokory, nie potrafię umiłować Boga i
biednych grzeszników. Tym mniej będę mógł utrzymać się na poziomie w pracy
duszpasterskiej, jeżeli nie będę się wzmacniał niebieskim pokarmem modlitwy".
Czyż bujne nieraz skłonności naturalne nie bywają uzdrowione i uświęcone
przez działanie łaski? Dlatego obiera sobie Matkę Łaski Bożej za swoją Panią i Królową.
Nie widzi innej i lepszej drogi do nieba — jak tę, by całkowicie oddać siebie samego
Niebieskiej Oblubienicy, Matce, oraz pozwolić Tej panować nad wszystkimi siłami swej
natury i nad wszystkimi władzami i zdolnościami swojej duszy nieśmiertelnej.

Rozdział XI - MISJONARZ PŁACZĄCEJ PANI
Gdy długa zima na górskich terenach La Salette nareszcie przemija, a śniegi
topnieją w promieniach słońca, zielenieją szybko pastwiska górskie i rychło pokrywają
się kwiatami. Świeża szata wiosenna ozdobiona kwiatami przebiśniegów, fiołków,
krokusów, goryczek i dzwoneczków, przypomina nam słowa z „Pieśni nad pieśniami":
„Wstań, Oblubienico moja, piękna moja i przyjdź! Patrz, oto zima już minęła, deszcze i
wichry ustały, kwiaty wychyliły się na łąkach".
Misjonarze nie mniej od pielgrzymów odwiedzających to wysokogórskie
sanktuarium odczuwają błogosławioną zmianę z nadejściem wiosny i podziwiają
majestat świata górskiego. Ale „nadejście nowego sezonu" w naturze niesie ze sobą dla
misjonarzy równocześnie niekończący się trud i wysiłek duszpasterski.
Zaczyna się od małych grup pielgrzymich. Ale po paru tygodniach zjawiają się
one już masowo na Świętej Górze. Misjonarze pracują wtedy bez wytchnienia przez
kilka miesięcy z rzędu. Ks. Berthier opisuje wydarzenia z roku 1888:
„Corocznie zjawia się w sanktuarium około 25 tysięcy pielgrzymów. Niekiedy,
jak w roku 1871, liczba ich dochodziła do 30 tysięcy".
W latach przed 1889 brak było jeszcze dobrych połączeń kolejowych. Trzeba
było odbywać całą daleką drogę z Grenoble do Corps pieszo, dorożkami albo wozami
pocztowymi. Zdarzało się również, że grupy pielgrzymów przychodziły dopiero
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wieczorem, a już wczas rano odchodziły. To zmuszało księży i personel obsługujący
pielgrzymów do całonocnej pracy. Jeden z naocznych świadków takiej pracy opowiada
nam drobny incydent związany z ks. Berthierem:
„Pełni napięcia spoglądaliśmy, jak szedł przez kościół, by wejść na ambonę, aby
nas, tak późno przychodzących pielgrzymów, powitać. W jednej ręce trzymał lampkę, a
w drugiej notatki. Gdy przechodził wyprostowany, pełen skupienia, wydawało się,
jakby prosił Ducha świętego o oświecenie. Takie wrażenie pozostało we mnie i po
siedemdziesięciu latach jest jeszcze żywe".
Pielgrzymi gromadzili się zawsze na wspólne ćwiczenia duchowe w miejscu
objawienia się Matki Najświętszej, albo w kościele. Tak było za czasów ks. Berthiera,
tak jest i dzisiaj. Cudowne źródło, skąd wypływał strumyk Sezia, gdzie Najświętsza
Maryja Panna opromieniona światłem rozmawiała z dziećmi, wywierało na
pielgrzymów zawsze niezapomniane wrażenie. Tu dokonało się Objawienie
Najświętszej Panienki. Tu za Jej przyczyną działy się cudowne uzdrowienia. Tutaj
płynęły bez obawy na względy ludzkie najgłębsze modlitwy i westchnienia do tronu
Maryi z najpewniejszą nadzieją, że będą wysłuchane. Niejeden z pielgrzymów płakał
tam, gdzie Maryja płakała. Były to łzy wzruszenia, żalu za grzechy i wdzięczności za
odebrane łaski. Ten uświęcony kawałek góry był głównym celem tak żmudnej drogi dla
pielgrzymów.
W ramy nabożeństw i ćwiczeń, w których uczestniczyli pielgrzymi, wpleciona
była też historia objawienia, którą jeden z misjonarzy codziennie opowiadał.
Opowiadający nie tylko przedstawiał z ścisłą wiernością historyczny przebieg
objawienia, ale dodawał od siebie objaśnienia, wyciągał wnioski, podsuwał zbawienne
zastosowania, odpowiadał na pytania i stawiane problemy, oraz starał się wpłynąć na
słuchaczy całym swoim przekonaniem i własną gorliwością.
Każdy dzień kończył się modłami i śpiewami przy cudownym źródle. Każdej zaś
niedzieli i w święta przed sumą wyruszała procesja do miejsca objawienia. W niedzielę,
a szczególnie w święta Maryjne przybywało zwykle więcej pielgrzymów do
sanktuarium. Malowniczy to był widok, gdy wierni ze wszystkich stron ciągnęli na górę.
„Z głębi nizin — tak czytamy w jednym z najstarszych opisów — szły z
poszczególnych parafii szeregi pielgrzymów zgrupowane przy swoich sztandarach. Z
trudem wspinali się na górę. Z daleka już było słychać głosy dzwonów, które ich po
drodze witały. Krzyż szedł na przedzie. Dziewczęta w bieli, kapłani w komżach i wierni
szli w porządku drogą wijącą się serpentyną pod górę. Mimo zmęczenia nie przerywali
ani na moment śpiewu i marszu ku wytkniętemu celowi".
Punktem szczytowym każdego okresu pielgrzymkowego są uroczystości
związane z rocznicą objawienia się Matki Boskiej w dniu 19 września. Było to na górze
La Salette zawsze największe święto i jest nim jeszcze do dzisiaj. Już wieczorem dnia
poprzedniego tłoczą się wierni do spowiedzi przy dwudziestu pięciu konfesjonałach.
Kościół jest wtedy o wiele za mały, by pomieścić wszystkich pielgrzymów. Około
jedenastej godziny wieczorem przy światłach świec i pochodni udaje się procesja do
miejsca objawienia, gdzie odprawia się drogę krzyżową. Przy każdej stacji jeden z
misjonarzy wygłasza płomienne kazanie. Tysiące pielgrzymów modli się, śpiewa i
rozmyśla, a wielu ze wzruszenia nie może powstrzymać łez.
Zaraz po drodze krzyżowej rozpoczynają się przy wielu ołtarzach Msze święte,
które czasem są odprawiane nieprzerwanie do godzin południowych. Udzielanie
Komunii świętej trwa wówczas nieustannie od rana do obiadu. Sami misjonarze nie są
w stanie wysłuchać spowiedzi wszystkich penitentów. Zapraszają więc do pomocy
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kapłanów przybyłych z pielgrzymkami. Ks. Berthier opowiadał później, że na jego
prośby nieraz nawet biskupi całą noc przesiedzieli w konfesjonałach. O godzinie pół do
dziesiątej rano wyrusza z kościoła procesja ze śpiewem przy odgłosie dzwonów
kościelnych, — z rozwiniętymi sztandarami — okrąża górę Planeau, idzie zygzakiem w
stronę Gargas, aby na koniec zebrać się na miejscu objawienia. Na placu
przykościelnym odprawia się wówczas uroczysta Msza św., po której kaznodzieja
wygłasza kazanie przed cudownym źródłem, a wierni słuchając siadają wokół na
trawie.
Na tym miejscu cudownym odbyło się wiele wyjątkowych i niezapomnianych
uroczystości.
Taką była na przykład pielgrzymka narodowa katolickiej Francji zorganizowana
w sierpniu 1872 roku w duchu pokuty dla ratowania pokonanej ojczyzny. Były to dni
modlitwy i przebłagania. Inny charakter miała pielgrzymka narodowa zorganizowana w
roku 1884. Wówczas to niesiono olbrzymi krzyż przywieziony z Jerozolimy, by go
ustawić na górze La Salette. Niosło ten krzyż dwustu mężczyzn na swoich barkach. Tego
dnia przystąpiło do stołu Pańskiego pięć tysięcy osób. Prawdziwym dniem wyniesienia i
chwały była dla La Salette uroczysta koronacja statuy Najświętszej Maryi Panny,
dokonana 21 sierpnia 1879 roku. Aktu koronacji dokonał na zlecenie Ojca św. Leona
XIII kardynał Guibert arcybiskup Paryża. W przeddzień wieczorem została dokonana
konsekracja bazyliki przez ks. biskupa Pauliniera, arcybiskupa Besancon. Przy tej okazji
ks. Giraud wygłosił porywające kazanie. W tych dwóch dniach odwiedziło La Salette
około 15 tysięcy pielgrzymów.
Być do dyspozycji każdego, potrzebującego ich pomocy stanowiło zasadę
Ojców. Czasu mieli naprawdę bardzo mało. Poza duchową posługą dla pielgrzymów,
mieli jeszcze inne obowiązki. Napływało tu rocznie tysiące listów z całego świata z
rozmaitymi sprawami. Były prośby i modlitwy o nowenny i o odprawianie Mszy
świętych. Były podziękowania za odebrane łaski, opisy osiągniętych łask i
dobrodziejstw, do których nie tylko należały wyjątkowe dary, ale nawet cudowne
uzdrowienia. Taka potężna korespondencja musiała być rozpracowana i
uporządkowana. Nierzadko składano sprawozdania o doznanych cudach i łaskach
ustnie przed ojcami w zakrystii. Przybywało wreszcie coraz więcej członków do
arcybractwa Matki Boskiej Saletyńskiej Pojednawczym grzesznych. W samym roku
1872 naliczono 27 000 wpisów. Te prace podlegały sekretarzowi i całemu gronu
sekretarek, gdyż przepracowani księża byli zmuszeni dokooptować sobie obcą pomoc.
Księdza Berthiera kierowano często na krótszy lub dłuższy okres czasu do tej pracy.
Były to jednak prace, które wykonywał na marginesie swojej głównej
działalności duszpasterskiej. Głównym zadaniem ks. Berthiera, które można wręcz
nazwać jego posłannictwem, była bezpośrednia posługa kapłańska, w długim szeregu
okresów pielgrzymkowych lat 1865—1899.
Uderzający jest fakt, że często w późniejszych sprawozdaniach o apostolacie ks.
Berthiera na Górze, spotyka się szczególne uznanie i pochwały pod jego adresem — za
pilne słuchanie spowiedzi świętej. Wziął na siebie to ciężkie zadanie w duchu pokuty i
wiary, kierowany troską przyjścia z pomocą biednym duszom grzeszników. Wiedziano,
gdzie i kiedy go znaleźć. Szybko gromadziły się koło jego konfesjonału szeregi
penitentów, tak że każdego rana spędzał w nim długie godziny.
Godzinami słuchać spowiedzi to rzecz bardzo uciążliwa, ale co robić, jak
synowie marnotrawni wracają przejęci żalem i pokutą na powrót do domu Ojca? Cóż
może wtedy kapłan innego uczynić, jak nie naśladować dobrego Ojca z przypowieści
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Chrystusowej. Spowiedź jest nieraz trudna i męcząca również dla penitentów. Wiedział
o tym dobrze ks. Berthier. Dla wielu pielgrzymów przybywających do La Salette ciężar
ich win był bardziej dokuczliwy niż najniewygodniejsze bagaże. Samo podejście do
konfesjonału, pierwszy krok, stanowił dla nich zawsze trudność największą do
przezwyciężenia. Jeżeli ktoś, kto ma wiele do naprawienia, przezwyciężył wewnętrzne
opory i uczynił pierwszy krok, to zasługuje on na słowo uznania i pomoc. Taką zasadą
kierował się ks. Berthier. Z wielką dobrocią i delikatnością przyjmował swoich
penitentów, i pomagał im odprawić spowiedź.
Ks. Rivoire, który znał go dobrze, tak o nim mówi: „Posiadał on wielki dar
bezpośredniości, który otwierał serca jego penitentów i doprowadzał ich do szczerej i
otwartej spowiedzi". Ks. Besson — inny świadek jego życia i działalności — dodaje
jeszcze, że przez swoją wielką ostrożność i powściągliwość wobec kobiet — zyskiwał
sobie zaufanie dusz, nie odstręczając ludzi od siebie. „Wielka powściągliwość, wolna
jednak od wymuszoności, ściągała mnóstwo penitentów do niego. Tej świętej
surowości w swoim postępowaniu miał w wielkiej mierze do zawdzięczenia ów wpływ,
jaki wywierał na dusze".
Często był ks. Berthier cichym świadkiem niemal że odczuwalnego działania
łaski Bożej, porywających nawróceń, pokoju i radości przeżywanych przez dusze
nawrócone, które z Bogiem na nowo pojednane opuszczały konfesjonał. „Nasze
duszpasterstwo tutaj jest bogate w radosne przeżycia. Codziennie jesteśmy świadkami
działania łaski i często spotykamy dusze o wyjątkowej miłości do Boga" — wyznaje w
zaufaniu swemu dobremu proboszczowi Douare w sierpniu 1866 roku.
Kilka lat później we wspomnieniach jeszcze dosadniej określa to żniwo Boże w
konfesjonale:
„W latach 1862—1889, mieliśmy to szczęście, że mogliśmy część lata spędzić na
tej górze i być świadkami wielu błogosławionych skutków, któro zdziałało w sercach i
duszach wiernych nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny z La Salette. Jako
misjonarz ludowy głosiłem w różnych diecezjach i w rozmaitych warunkach misje. W
mojej drodze misjonarskiej przybywałem do parafii, w których panowała obojętność,
parafii, jakich dzisiaj jest tak wiele, ale także do parafii, w których kwitła żywa wiara...
Praca misjonarza przynosi bez wątpienia zawsze wiele radości i zadowolenia. Wszędzie
spotyka się grzeszników, którzy przybywają z tak szczerym żalem, że nie można nie
płakać wraz z nimi przy słuchaniu takiej spowiedzi. Ale prawda zobowiązuje nas do
wyznania, że praca duszpasterska nigdzie nie daje tyle pociechy, jak codzienna
spowiedź na Górze La Salette. Tylko do La Salette przychodzą wielcy grzesznicy, którzy
przedtem byli zatwardziali w złem, a odchodząc od konfesjonału powtarzają: „Nigdy
nie myślałem, że Bóg da mi tę wielką łaskę żalu i nawrócenia".
Opisując to, co działo się w La Salette, pomijał jednak ks. Berthier jedną sprawę.
W skromności swojej przemilczał niezmordowane i żarliwe głoszenie słowa Bożego,
przez które on i jego współbracia poruszali serca tysięcy pielgrzymów. Miał niejedno do
powiedzenia, co mogło podnieść na duchu jego słuchaczy. W połowie XIX wieku, za
czasów objawienia się Maryi w La Salette, życie religijne we Francji nie wyglądało
zachęcająco. Potężne zło zwane „duchem czasu" przejawiało się w buncie przeciwko
autorytetowi Bożemu i przeciwko wszystkim, którzy ten autorytet reprezentowali i
było tym złym kwasem, który wciskał się wszędzie dezorganizując życie religijne
poszczególnych jednostek jak i całych społeczeństw. Z przerażeniem patrzeli wszyscy
ludzie zdrowo myślący na rozprzestrzenienie się tego zła w postaci zaprzeczania praw
Bożych. Nieświęcenie niedziel to nie tylko zło samo w sobie, ale zjawisko złe skutki
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przynoszące. Bez święcenia niedzieli nie ma należytej czci Bożej, nie ma religijnego
nauczania, zanika chrześcijańskie poczucie wstydu, a rychło prawdziwa wiara. To była
droga do pełnej ciemnoty duchowej, której era już się powoli zaczynała.
W te ciemności zeszła Maryja z promiennym światłem swego objawienia.
Zjawiła się jako lekarka, jako wysłanniczka nieba, jako misjonarka, jako królowa, jako
pośredniczka i matka. Jej zjawienie było rzeczywiście zbawiennym środkiem na
wszystkie głębokie rany duchowe współczesności. Jak Jej postać, Jej zewnętrzna szata,
Jej świetliste i promienne piękno, były mieszaniną prostoty i nadprzyrodzonego
majestatu, tak i Jej słowa były nadzwyczaj proste w wyrażeniu, ale przebogate w treść.
Zawierały głęboką naukę przedziwnie wymierzoną w zło tego czasu. Jej łzy były już
same przez się kazaniem chwytającym za serce, a Jej wypowiedzi były przekrojem
przykazań Bożych i kościelnych oraz krótkim streszczeniem nauki Ewangelii.
Porywająco i dobitnie zostały tu na nowo streszczone prawdy chrześcijańskie,
szczególnie aktualne dla Francji.
Maryja pozostawiła zlecenie: „A więc kochane dzieci, przekażcie to całemu
mojemu ludowi". Aby to polecenie wypełnić, znalazł ks. Berthier w przemówieniu
Maryi niewyczerpane źródło materiału do zbawiennego i praktycznego nauczania.
Występował na miejscu, gdzie Maryja się zjawiła, gdzie płakała i rozmawiała. Tymi
okolicznościami pobudzony nadawał swojemu słowu taką siłę ducha i celność, że trafiał
wprost do serc swoich słuchaczy.
O licznych pielgrzymach przybywających do La Salette można było powiedzieć,
że nie tylko przybyli, aby usłyszeć, ale także, aby zobaczyć, co tu się kiedyś zdarzyło.
Niewątpliwie więc ważne było, by przedstawić im wydarzenia z dnia 19 września 1846
roku tak plastycznie, aby i oni mogli je przeżyć tak, jakby własnymi oczyma na nie
patrzeli. Ks. Berthier czynił to niezliczoną ilość razy w swoich kazaniach i w swoich
sprawozdaniach z uroczystości. Kładł wówczas przede wszystkim nacisk na przyczyny
powodujące nieuznawanie autorytetu Bożego i na racje, które znów powinny
doprowadzić do uznania prawa Bożego w świecie. Powołując się na słowa Maryi:
„Jestem zmuszona nieustannie za was się modlić", zachęcał swoich słuchaczy do
oddania się z dziecięcą ufnością opiece Maryi, do zawierzenia Jej potężnemu
pośrednictwu, do pokuty i zadośćuczynienia w duchu objawienia. Zachęcał ich, aby się
z Maryją zjednoczyli, a potem przez modlitwę i czynienie pokuty rozbrajali karzące
ramię Boże.
Przy tym znajdował natchniony kaznodzieja w łzach Maryi bogate źródło
motywów doprowadzających do wzruszenia i skruchy. Chwalebna Królowa nieba i
ziemi nie odczuwała już rzeczywiście ziemskich cierpień z powodu ludzkiego
odstępstwa od Boga. Ale chciała się wyrazić językiem tego świata, aby być lepiej
zrozumianą. Gdyby coś mogło Jej szczęście niebieskie zakłócić, to jedynie obraza, która
dotyczy Jej Boskiego Syna. To był sens Jej łez, które nieustannie płynęły. Płakała,
ponieważ Syn Jej nie jest należycie kochany i ponieważ dusze Jej dzieci idą na
zatracenie.
Taka była siejba słowa, którą ksiądz Berthier rzucał do serc i która padała na
dobrą ziemię.
Słuchanie spowiedzi jest o wiele bezpośredniejszym i bardziej osobistym
duszpasterstwem, aniżeli głoszenie kazań. Kaznodzieja nie zdoła nigdy na masy
słuchaczy wywrzeć takiego wpływu, jak spowiednik na swego penitenta. Sam ks.
Berthier określił to słowami: „Słuchanie spowiedzi jest najskuteczniejszym środkiem
oddziaływania kapłańskiego. Kazanie tylko zarzuca sieci. A w konfesjonale dokonuje się
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ich wyciąganie". Nie sprzeciwiajmy się temu sformułowaniu tylko obserwujmy, jak
wiele od tego zależy, w jaki sposób sieć owa bywa zarzucona.
Ks. Berthier zarzucał sieci tak, że zawsze otrzymywał w skutku obfity połów.
Umiał w sercach słuchaczy budzić takie uczucia, a w umyśle i woli takie postanowienia,
że skutkiem ich była dobra spowiedź i nowa orientacja na całe ich chrześcijańskie życie.
To błogosławione oddanie się Bogu było celem, do którego osiągnięcia zmierzał on z
całą świadomością i wytrwałością we wszystkich swoich naukach i kazaniach. Dlatego
unikał wszystkiego, co w osiągnięciu tego celu było raczej szkodliwe.
„Każda próżna myśl była mu obca. Unikał wszelkich barokowych ozdób stylu" —
jak zapewnia jeden z częstych słuchaczy jego kazań. „Przypominam sobie zwłaszcza
kazania, które głosił w soboty na Świętej Górze, aby przygotować pielgrzymów do
przystąpienia do Sakramentów świętych. Odczuwało się wtedy w nim człowieka, który
o sobie zupełnie zapominał, aby tylko pouczać, wzruszać, nawracać".
Pouczać i wzruszać, wyjaśniać i nawracać — to dwa główne cele wszelkiej sztuki
krasomówczej. Ks. Berthier wspaniale umiał je łączyć. Mówił tak życiowo i tak prosto,
że każdy mógł go zrozumieć z łatwością i w napięciu śledzić tok jego rozumowania.
„Roczniki" wspominają, że w roku 1889 w czasie obchodów związanych z uroczystością
Matki Bożej Różańcowej przemawiał ks. Berthier: „Kazanie wygłosił ks. Berthier i trzeba
dodać, że było to kazanie jasne, ogniste i praktyczne". „Ks. Berthier nie skąpi prawdy"
— relacjonuje przy innej okazji ten sam słuchacz przed chwilą cytowany. Uwidoczniała
się zawsze jego głęboka troska, by bezustannie łamać chleb prawdy i słowa Bożego z
wiernymi.
Jego sztuka mówienia była tego rodzaju, że ogarniał całego człowieka. Nie
pomijał ani serca, ani uczucia człowieka, do którego przemawiał. Już wiele razy przez
nas cytowany ks. Revoire mówi o tym dokładniej:
„Droga Krzyżowa na miejscu objawienia, prosta opowieść o cudownym
wydarzeniu, szczególnie jednak wielkie kazanie na sumie w czasie rocznicy Objawienia,
dawały mu często okazję do przelania na słuchaczy płomienia, jaki w nim gorzał.
Prawda jego pouczającego i porywającego słowa, jego opanowane gesty, jego łzami
zalane oczy, jego niekiedy wzruszeniem przerywany głos, jego przejęcie się sprawą,
jednym słowem wszystko z niego przemawiało, porywało silnie za serca, wyciskało łzy
żalu, zmuszało wolę do podjęcia decyzji naprawy, oświecało umysł do sformułowania
świętych postanowień i pozostawiało niezatarte wspomnienie".
Sam spotkałem kiedyś zakonnicę francuską, która słuchała jako dziewczyna na
górze La Salette ks. Berthiera głoszącego kazanie. Jego motto brzmiało: „Cui
comparabo te, filia Jeruzalem", Komu przyrównam Cię, córko Jerozolimska? Mówił o
łzach Maryi. Wszyscy byli wzruszeni. Płakali. On też. Był porywający". Wiemy także z
innych relacji, że przemawiał z patosem. Porywał łatwo za sobą słuchaczy.
Zatrzymajmy się tu na małą chwilę. My ludzie północy jesteśmy przeświadczeni,
że południowcy dają się łatwiej ponieść uczuciom, aniżeli to my potrafimy. Dla nas
byłoby to niespotykanym zjawiskiem, gdyby kaznodzieja wraz z słuchaczami poddał się
wzruszeniu płacząc, i to nie tylko na chwilę. Znamy już księdza Berthiera jako człowieka
na wskroś uczuciowego. Później w Grave, po założeniu własnego Instytutu można było
się o tym przekonać, że przy niejednej okazji płakał. I tak widziano, że w Wielki
Czwartek miał łzy w oczach przy czytaniu Lekcji i Ewangelii Mszalnej oraz wtedy, gdy
tłumaczył Ewangelię o synu marnotrawnym. Podobnie przy odmawianiu brewiarza nie
mógł się czasem powstrzymać od wzruszeń, jak to raz miało miejsce przy brewiarzu na
uroczystość św. Róży Limańskiej. Wiele razy widziano go płaczącego, gdy czytał żywoty
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świętych pańskich lub męczenników. Tak na przykład, gdy razu pewnego czytano
historię męczeństwa św. Perpetuy, powiedział ze łzami w oczach: „My niestety nie
jesteśmy godni umrzeć śmiercią męczeńską". Był bardzo skłonny do wzruszeń. Musimy
o tym pamiętać, że w La Salette często omawiał tematy o dużym ładunku
emocjonalnym, oraz, i to należy podkreślić, że żył tymi sprawami, o których mówił, i był
całkowicie nimi przejęty.
Nie był w tym odosobniony. Zjawisko to przydarzyło się wielu świętym
misjonarzom ludowym. Przy słynnych kazaniach misyjnych Św. Franciszka Regis lud
płakał prawie od początku do końca. Słuchacze św. Ludwika Grignion de Montfort
płakali w czasie jego kazań i byli treścią tych kazań głęboko wstrząśnięci.
Hiszpański misjonarz ludowy św. Wincenty Fereriusz, który połowę Europy
przewędrował ze swymi misjami, płakał razem ze słuchaczami, szczególnie gdy głosił
kazanie o Sądzie Ostatecznym, o piekle i o Męce Chrystusowej. Cały kościół płakał, gdy
włoski święty, Wincenty Strambi, głosił kazanie o cierpieniach i Męce krzyżowej
Chrystusa. Wróćmy na koniec jeszcze do La Salette. Tam także widzimy często znanego
już ks. Girauda wzruszonego do łez przy głoszeniu kazań.
Wszyscy ci mężowie Boży byli tak przejęci i porwani swoim tematem, jak ongiś
święty Paweł, który zapewniał o sobie, że był porwany przez Chrystusa. Po
przypatrzeniu się serii wypadków uczuciowego nastroju i wzruszeń ludzi południa —
nie powinniśmy przechodzić obojętnie obok tego swoistego rodzaju źródła
apostolskiego wzruszenia. Od mężów, którzy tak głęboko przeżywają prawdy Boże,
można oczekiwać, że także innych pobudzą do wzruszeń i łez.
Gdy chodzi o La Salette, to o nikim innym nie mamy chyba tyle relacji na temat
talentu wzruszenia i porywania innych, jak właśnie o księdzu Berthierze. Znał jak nikt
inny i opowiadał wiernym treść objawienia, ale dodawał i swoje własne uzupełnienia i
komentarze. W „Rocznikach" czytamy o nim:
„Łzy, które przy opowiadaniu historii objawienia pojawiały się na jego
policzkach, przyprawiały także o płacz jego słuchaczy".
„Jego płomienne i przekonywujące słowa, które zasłuchani pielgrzymi brali
głęboko do serca, wzruszały wielu do łez. Wyglądał jak syn, który mówi o łzach swojej
matki. Jako kapłan zwracał się z troską do serc swoich braci. Jego słowa chwytały za
serce, a wielu nie mogło powstrzymać się od łez, gdy na miejscu, gdzie się to
wydarzyło, słuchali opowiadania z wszystkimi szczegółami historii zjawienia się Maryi".
Nie mniejsze wrażenie wywierały i nie mniej porywające były jego kazania i
pouczenia:
„Gdy mówca przemawiał, widziałem w wielu oczach łzy", opisuje sprawozdawca
w „Rocznikach". A na innym miejscu dodaje: Przez trzy kwadranse przykuwał uwagę
swoich słuchaczy potężnie do nich przemawiając. Należy się jemu pochwała, której nie
odrzuca nawet pokora świętych. Pochwałą tą są łzy słuchaczy".
O innym kazaniu sprawozdawca pisze:
„Ks. Berthier głosił kazanie. To było jedno z jego mistrzowskich przemówień,
które on tylko tak wzruszająco umie wygłaszać. Wywarł potężne na nas wszystkich
wrażenie. Wycisnęło ono wiele łez".
„Dnia 19 września 1895 roku był on szczególnie porywający" — opowiada ks.
Revoire. „Ks. Berthier miał La Salette opuścić, gdyż stał przed założeniem własnego
zgromadzenia zakonnego, dla spóźnionych powołań. Można by powiedzieć, że chciał
wtedy całe swoje serce włożyć w to pamiętne kazanie. Mówił długo o boleściach
Maryi. Po każdej boleści, którą odmalował, powracał znów do wzruszającej myśli: oto
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nowy miecz, którym grzesznicy przeszywają Serce Maryi, aby każdej chwili dać Jej
odczuć wszystkie boleści razem wzięte. Niezauważalnie przygotował mówca przy
pomocy owych mieczy do żalu serdecznego za grzechy. Gdy temat do tego skłaniał,
pojawiały się łzy na jego twarzy, a wraz z nim cały kościół płakał".
Ks. Rivoire zauważa także, że ks. Berthier we wszystkich swoich kazaniach dążył
do jasno wytkniętego celu. Możemy dodać, że ani jego własne, ani wzruszenie
słuchaczy, nigdy mu go nie przesłaniały. Tę główną nić trzymał silnie w swoich
dłoniach. Jego przytomny, życiowo nastawiony umysł zachowywał dostateczną
trzeźwość tak, że w każdej chwili był panem sytuacji. Cóż pomogą łzy, jeżeli wola nie
będzie pobudzona do czynu, gdy nic się nie stanie. Wiedział, że należy kuć żelazo, póki
gorące, dlatego rozbudzone umysły i uczucia doprowadzał do żalu, do kajania się przed
Bogiem, do zadośćuczynienia, a potem do przyjęcia Sakramentów świętych, aby
osiągnąć owoce nawrócenia i uświęcenia.
Bardzo życiowe w pastoralnym tego słowa znaczeniu i bardzo wpływowe były
jego wielkie kazania wygłaszane przed tysiącami pielgrzymów w rocznice objawienia
się Matki Boskiej. Często brał za motto tych przemówień słowa wyjęte z drugiej księgi
Mojżesza (Ex. 3.3): „Vadam et videbo hanc visionem magnam" — „Pójdę i zobaczę
zjawisko to wielkie".
To były słowa wypowiedziane przez Mojżesza, gdy pasł na górze Horeb owce i
ujrzał krzak płonący. Ujrzał oblicze Boże i był wyznaczony na głoszenie słowa Bożego.
Tak samo Maksymin i Melania, gdy paśli bydło na pustkowiu, ujrzeli światło gorejące, a
w nim Maryję na nich czekającą, która podeszła do nich i z nimi rozmawiała. Pielgrzymi,
którzy tam byli zgromadzeni, usłyszeli o nowym i wielkim posłannictwie nieba.
Mówiono im o nowej górze Horeb. Postanowili więc przybyć i ujrzeć to miejsce
objawienia i usłyszeć o tym niebieskim posłaniu. „Drodzy pielgrzymi — woła mówca —
Przybyliście tutaj. Więc radujcie się. Ziemia, na której stoicie, świętą jest! Czyż nie
powiedziała Maryja: Przyjdźcie, nie lękajcie się! A więc rozważmy teraz wspólnie to
wielkie objawienie".
Maryja płacze, Maryja przemawia, Maryja wznosi się ku niebu. To są trzy fazy,
albo trzy momenty tego objawienia. Ks. Berthier uczynił z nich także trzy części swego
kazania. W tych silnych ramach starał się mówca swoją wybitną sztuką oratorską
rozwinąć temat. Dał odczuć i zrozumieć zniewalającą potęgę łez i słów Maryi, oraz Jej
wielkich napomnień i przestróg, dał od siebie odpowiednie pouczenia i wskazówki.
I skoro Maryja uniosła się do nieba po swoich łzach i poważnym ostrzeżeniu,
było rzeczą całkiem naturalną zakończyć to rozmyślanie także radosnymi myślami o
niebie. Owo zachęcające „Sursum corda" — „W górę serca" skierowane do
pielgrzymów zachęcało do dalszego wytrwałego dążenia do nieba. Tok myśli przeszedł
powoli w modlitwę skierowaną do Maryi: „Trahe nos post TE", „Pociągnij nas za sobą".
Jakkolwiek wspaniałe i cudowne było to niebieskie objawienie, to jednak jest ono tylko
przedsmakiem oglądania tysiąckroć wspanialszego niebieskiego oblicza.
„Vadam et videbo", „Pójdę i zobaczę". Po raz ostatni powtórzył mówca słowa
motta i nowe porywające dodaje zastosowanie. Czyż nie jest nasze życie jedną wielką
pielgrzymką do nieba, by ujrzeć święte oblicze Boga? — „Vadam". A więc wejdźmy na
drogę pokuty i przykazań Bożych. „Et videbo". I zobaczymy. A więc ujrzymy kiedyś
chwałę nieba. A zatem, Drodzy Pielgrzymi, do widzenia w niebie, w towarzystwie
Maryi!"
Możemy sobie wyobrazić, jakie wrażenie wywarł na słuchaczach, gdy razu
pewnego na dworze przy rzeźbie grupowej przedstawiającej moment objawienia,
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powitał grupę pielgrzymów z miast nadmorskich Marsylii i Cette, słowami z Izajasza
proroka:
„Podnieś wokoło oczy twoje i oglądaj: ci wszyscy zgromadzili się, przyszli do
ciebie, synowie twoi z daleka przyjdą, a córki twoje z boku powstaną. Wtedy zobaczysz
i opływać będziesz, zadziwi się i rozszerzy się serce twoje, gdy się obróci ku tobie
bogactwo morza, moc pogan przyjdzie do ciebie" (Iz 60, 4—5).
Słowa te dostosował do okoliczności, a potem zwrócił się do Maryi:
„Odejmij ręce, o Matko, od swego oblicza, osusz łzy, które przesłaniają Ci
wzrok! Oto spójrz! Wszyscy tu zebrani są twymi dziećmi: ubodzy i bogaci, kapłani i lud
wierny. Wszyscy oni przybyli z daleka. Patrz, jakie trudy wzięli na siebie z myślą o Tobie.
O, nietrudno dojrzeć na twym obliczu jaśniejący poprzez łzy odblask radości. Twoje
serce się rozszerza. Ty jesteś przecież matką, a oni Twoje dzieci! Otwórz szeroko bramy
Twego serca i rozlej na nich dary swojej miłości".
Potem zachęcił pielgrzymów, aby także oni rozszerzyli swe serca przez
gotowość do pokuty i modlitwę i otwarli je na przyjęcie łaski.
„Czyż sakrament pokuty nie napełni nasze słabe serca ludzkie głęboką i szczerą
radością po przebaczeniu grzechów? Czyż nie obdarzy szczęściem, które przewyższa
wszystkie ludzkie radości? I cóż powiedzieć o modlitwie, o co prosimy. Wtedy
zaspakaja się nasza ufność w Miłosierdzie Boże".
Chociaż nie wszystkie przywitania i pozdrowienia pielgrzymek były tej wielkiej
miary i tak wysokiego lotu, to jednak były zawsze życiowe i nierzadko skierowane
szczególnie do mężczyzn.
W roku 1889 przywitał męską grupę 500 pielgrzymów z Sabaudii słowami:
„Witajcie! Wy jesteście synami i braćmi 1200 sabaudczyków, którzy w roku 1873 pieszo
przyszli tutaj. Nie potrzebuję się obawiać i mogę szczerze oraz otwarcie do was
mówić". — Potem nastąpiła przekonywująca zachęta do pokuty, do przystąpienia do
Sakramentów świętych.
Podobne słowa pozdrowienia usłyszał Regens jednego z seminariów
duchownych, który przyprowadził grupę pielgrzymów składającą się z ośmiuset osób.
Ks. Berthier powitał ich słowami: „Kochani bracia i siostry! Przybyliście jako pielgrzymi
do La Salette. Najlepszym sposobem odbycia dobrej pielgrzymki to czynić pokutę.
Zachęcam więc wszystkich, abyście tutaj odbyli dobrą spowiedź świętą". Przewodnik
pielgrzymki powiedział potem: „Gdy słuchałem tak prosto mówiącego, pomyślałem
sobie sam: „Tak musimy głosić kazania: Nie w pięknych i ozdobnych słowach, jak ja to
czynię. Od tego dnia mówiłem inaczej".
Wiadomo, że ks. Berthier rozpoczął swój apostolat na górze La Salette we
wrześniu 1865 roku, gdy złożył swoje śluby zakonne, i zakończył go we wrześniu 1899
roku, gdy na stałe przeniósł się do Holandii. Dnia 11 listopada tego roku żegnał po raz
ostatni jedną z pielgrzymek. Ubrał swoje pożegnalne słowa w szatę starej i pięknej
modlitwy św. Bernarda: „Memorare, o Piissima..." „Pamiętaj, o najlitościwsza Panno
Maryjo..." Zwrócił się najpierw w imieniu Maryi do Jej dzieci, a potem w imieniu
pielgrzymów do Maryi, aby im jeszcze po raz ostatni położyć na sercu nauki płynące z
objawienia w La Salette.
„Memorare"! To mówię najpierw do każdego z was, kochani Pielgrzymi:
Pamiętajcie o swojej pielgrzymce. Pamiętajcie o niej, gdy was smutek nawiedzi.
Zmieszajcie wtedy wasze łzy z Jej łzami. Wówczas zniknie wasza gorycz. Gdy świat was
będzie nęcił, abyście brali udział w złych rozkoszach, w pokusach waszych, w chwilach
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przygotowania się do spowiedzi świętej, pamiętajcie zawsze o naukach i przestrogach
Maryi z góry La Salette.
Żadnej więcej obrazy Bożej, żadnych bluźnierstw i przekroczeń trzeciego
przykazania! Koniec z łamaniem przykazań kościelnych. Przystępujcie do sakramentów
świętych, módlcie się, wykonujcie dobre uczynki. Pamiętajcie o tym, że Najświętsza
Panienka domaga się tego, abyście dążyli do nieba. Gdy będziecie unikali grzechów i
starali się o dobre uczynki, zbierzecie zasługi na niebo.
Ale Matko Najmilsza: Ci pielgrzymi daremnie składaliby najlepsze swe
postanowienia pod Twoje stopy, pamiętając o Tobie, gdybyś Ty o nich nie pamiętała.
„Memorare"! Pamiętaj o Twoich słowach: „Ja modlę się nieustannie za Wami". Czyń to
nadal! Pamiętaj, o najlitościwsza Panno Maryjo, że od wieków nie słyszano, aby ten,
kto Tobie zaufał, kto Ciebie o przyczynę prosił, był przez Ciebie opuszczony. Przybyłem
z daleka. Czy okażesz się wobec mnie obojętną? Ufnością przepełniony i zachęcony,
uciekam się do Ciebie, Panno nad Pannami. Jestem grzesznikiem, ale Tyś Ucieczką
grzesznych. Pocieszycielką strapionych! A czyż ja nie staję przed Tobą płacząc? Nie
odrzucaj słów moich, Matko Słowa Wcielonego! Patrz, ile słów tu wypowiedziałem, ile
pieśni wyśpiewałem, ile modlitw odmówiłem. Ale nim stąd odejdę, podwoję moje łzy i
błagania. Daj mi wytrwać w dobrym aż do śmierci! Spraw, by nawrócili się grzesznicy w
mojej rodzinie, w mojej parafii! To jest najważniejsze. Wyproś nam uzdrowienie
naszych chorych! Pociesz naszych strapionych! I weź nas wszystkich kiedyś do nieba.
„Audi, propicia et exaudi". Usłysz i usłuchaj nas, o łaskawa i litościwa Panno Maryjo!
Amen".
Od roku 1900 troski związane z założeniem własnego zgromadzenia Misjonarzy
św. Rodziny były tego rodzaju, że odtąd tylko jeszcze latem mógł się udawać do La
Salette. Wciąż wzrastająca społeczność nowego Zgromadzenia nie mogła pozostać
długo osamotniona bez kierownictwa Założyciela. Czuł się za nią odpowiedzialny.
W maju 1901 roku pisał do panny Elżbiety Vidal:
„Nie mogę przy tym być spokojny. Chociaż sercem jestem na Górze przy tej
pięknej pracy, którą tam zawsze wykonywałem, muszę jednak z niej zrezygnować ze
względu na moje obecne obowiązki i nie mogę sobie pozwolić na spełnienie tego
pragnienia. Sytuacja może się zmieni, skoro tylko niektórzy z moich wychowanków
zostaną księżmi".
Gdy jednak po święceniach kapłańskich pierwszych swoich uczniów w Grave
mógłby był rzeczywiście znów tam pojechać, było już za późno, bo jego współbracia
zakonni zostali usunięci z Świętej Góry przez siły antyklerykalne we Francji.
Gdziekolwiek jednak przebywał, wszędzie szerzył kult Najświętszej Maryi Panny
Pośredniczki z La Salette, zarówno słowem jak i piórem. Domagał się tej czci od swoich
uczniów w Grave zupełnie tak samo, jak wcześniej czynił to w Małym Seminarium
Duchownym w La Salette (w Corps).
Nigdy o swojej ukochanej Świętej Górze nie zapominał, szczególnie w dniach
rocznicy objawienia: „Dziś wieczorem gromadzą się znów tysiące wiernych na Świętej
Górze, na tym błogosławionym miejscu, które Najświętsza Panienka uświęciła przez
swoją obecność. Dawniej spędzałem tę uroczystość zawsze na Świętej Górze..."
Nie trzeba się temu dziwić. Tam przeżył jako kleryk rozstrzygającą godzinę,
decydującą o jego powołaniu. Dziesiątki lat był tam świadkiem potężnego działania
łaski, i jakże często sam służył jako narzędzie Boże. Wraz z przyjacielem Józefem
Gandym ofiarował całe swoje życie kapłańskie Najświętszej Pannie z La Salette. La
Salette było dla niego sanktuarium i miejscem łaski w ścisłym tego słowa znaczeniu.
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Chociaż niestrudzenie poszedł za szerszym i nowym powołaniem zakładając dla
Kościoła nową rodzinę zakonną w gościnnej Holandii, serce jego nadal pielgrzymowało
na Świętą Górę.

Rozdział XII - ŁOWCA DUSZ
Gdy minęła jesień, a z nią szczyt trudów duszpasterskich na górze La Salette,
misjonarze nie siedzieli bezczynnie z założonymi rękami. „W czasie pielgrzymkowym
mają misjonarze przebywać na Górze. Zimą zaś powinni głosić Ewangelię w parafiach
diecezji" — postanowił Założyciel w swoim liście pasterskim z dnia 1 maja 1852 r.
Księża Saletyni wyruszali więc przez większą część roku z misjami ludowymi.
Cel i istota misji polegała na tym, aby nawracać grzeszników, pogłębiać wiarę,
ożywiać obojętnych, zainteresować oziębłych i rozgrzać ogniem prawdziwej
pobożności, a gorliwych chrześcijan utwierdzić w ich dobrym nastawieniu. W każdym
kraju, w którym przeprowadzono misje ludowe, stwierdzono ich błogosławiony wpływ
na wiernych. We Francji drugiej połowy X I X wieku — przy ogromnym upadku wiary i
obyczajów — potrzeba dobrych misji stała się sprawą palącą: wrogie religii i Kościołowi
poglądy zachwiały wiarę wielu ludzi wykształconych, a przewrotne poglądy
wolnomyślicieli i masonów przedostały się na łamy prasy i usiłowały podważać wiarę
prostego ludu. Władze państwowe zaczynały coraz bardziej utrudniać Kościołowi pracę
duszpasterską. Jaki był skutek tych wszystkich wysiłków wrogów Kościoła i religii?
Wielu drwiło i szydziło publicznie z wiary i duchowieństwa. Jest rzeczą zrozumiałą, że
obniżenie poziomu życia religijnego szło w parze z rozprzężeniem moralnym. Na
szczęście, nie był to jeszcze objaw ogarniający cały kraj, ale misjonarze ze smutkiem
stwierdzali, że w licznych parafiach życie religijne podupadło i wielu parafian odwróciło
się od Kościoła. Duszpasterze tych parafii czekali po prostu jak na zbawienie na
gorliwych misjonarzy, pełnych ducha Bożego i świętości, którzy nie zniechęcali się
niczym. Gdy sobie przypomnimy, że rozległa diecezja Grenoble sama liczyła około
sześćset parafii i że wkrótce inne diecezje zaczęły także zgłaszać zapotrzebowania na
misjonarzy, nietrudno sobie wyobrazić ogrom prac, jakim obarczony był nieliczny dotąd
zespół.
Czas trwania misji ludowych zależny był od warunków, na jakie misjonarze w
danym środowisku natrafiali. Wielkie parafie przysparzały zazwyczaj więcej prac i
trudności. Nie zabrakło również pracy w małych parafiach, w których ludność była
religijnie zobojętniała. Upływało wówczas zwykle sporo czasu i kosztowało to
misjonarzy wiele mozołu, zanim rozruszali serca i umysły wiernych, pobudzając ich do
udziału w misjach. Misja trwała zwykle od dwóch do trzech tygodni. Pierwsze dni
przeznaczali misjonarze na odwiedzanie rodzin. Owe wizyty odnosiły ten pozytywny
skutek, że przy wzajemnym poznawaniu się misjonarze potrafili swym życzliwym i
przyjaznym podejściem przełamywać lody i nakłonić niechętnych, a nawet opornych do
udziału w misjach. Odwiedziny po domach nazywali misjonarze przerzucaniem i
budowaniem mostów. Drugim ważnym etapem w misjach były nauki dla dzieci,
przygotowywanych w sposób przystępny do zrozumienia najważniejszych prawd wiary
i do przystąpienia do spowiedzi. Takie było wprowadzenie do właściwych misji. Wysiłki
misjonarzy były skierowane ku temu, by przygotować wiernych do szczerej i dobrej
spowiedzi świętej. Temu celowi służyły głównie nauki misyjne, przypominające
podstawowe zasady wiary świętej, tzw. prawdy wieczne. Zwykle wieczorem były
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wygłaszane najbardziej porywające kazania, kończące się modlitwą błagalną i żalem za
popełnione grzechy, które wierni powtarzali za kapłanem. W tym nastroju skruchy, z
mocnym postanowieniem poprawy opuszczał zwykle grzesznik świątynię, gotując się
sam do sakramentów świętych.
Gdy dostrzeżono, że uwaga słabnie, że zmniejsza się frekwencja z powodu
zbytniej powagi i wrażenia, jakie czyniły pierwsze kazania o prawdach wiecznych,
zmieniano taktykę, urządzając na poczekaniu jakąś atrakcyjną uroczystość lub
aranżując szereg bezpośrednich konferencji. Misjonarz, który prowadził konferencje,
nie omijał podstawowych prawd wiary, podawał je jednak w tonie ciepłym,
bezpośrednim, urozmaicając temat ilustracją przykładów wziętych z życia, a niekiedy
posługiwał się dowcipem, pozwalając na nieco wesołości i serdecznego śmiechu
słuchaczy. Szczególne zainteresowanie budziły konferencje prowadzone w formie
dialogu czy dyskusji ze słuchaczami. Gdy nikt z publiczności nie odważył się na
postawienie pierwszego pytania, czynił to drugi misjonarz „przypadkowo" znajdujący
się wśród wiernych. Pytanie jego otrzymało krótką i jasną odpowiedź z ambony, a jeśli
odpowiadający misjonarz umiejętnie utrafił we właściwy ton, wszyscy obecni w
kościele śledzili dialog z żywym zainteresowaniem. Ta forma dyskusji w kościele
szczególnie podobała się mężczyznom.
Pięknie i dobrze przeprowadzone uroczystości były dalszym środkiem, aby
misjom zapewnić powodzenie. Punktami szczytowymi w tych uroczystościach
misyjnych były zwykle: uroczystość z udziałem dzieci i z błogosławieństwem dla nich,
oddanie całej parafii pod opiekę Matki Najświętszej oraz zawsze budzące wzruszenie
nabożeństwo z wzniesieniem krzyża misyjnego, lub poświęcenie jakiegoś obrazu czy
figury świętych, a najczęściej zostawienie w parafii obrazu przedstawiającego
objawienie Matki Boskiej w La Salette. Z modlitwą i pieśnią wyruszała wówczas
wspaniała procesja wszystkich wiernych na zewnątrz kościoła. Uroczystość kończyła się
płomiennym kazaniem misjonarza, opowiadaniem wzruszającej historii objawienia
Maryi.
O dobrym przebiegu misji decydowały, według ks. Berthiera, tzw. „avis". Można
by je przetłumaczyć jako wskazówki, zachęty i sugestie, lecz były one czymś więcej.
Jeden z misjonarzy miał obowiązek przekazywać wszystkie ogłoszenia wiernym
z ambony. Wachlarz poruszanych przez niego zagadnień był bardzo szeroki. Musiał on
dosłownie o wszystkim pamiętać. Podawał najpierw plan i rozkład zajęć oraz
nabożeństw misyjnych. Musiał wiernym podsunąć, aby swoich sąsiadów i znajomych
zachęcali do wzięcia udziału w misjach. Napominał rodziców, aby swoje dzieci
przysposobili odpowiednio do spowiedzi i Komunii świętej, i aby sami należycie
przygotowali się do spełnienia tego obowiązku. Podawał wskazówki, jak owocnie
przyjąć sakramenty święte, zachęcał do pobożnych ćwiczeń z okazji uroczystości,
udzielał odpowiednich rad w sprawach życia codziennego i zajmował się wieloma
innymi szczegółami. Przede wszystkim starał się obudzić poczucie, że misje są sprawą
ważną i przez swoje taktowne podejście zdobyć sobie serca wszystkich, aby chętnie
korzystali z udzielanych im wskazówek.
W ten sposób „avis" stawały się ważnym orężem w przeprowadzaniu misji.
Wyznaczony do tego misjonarz organizował cały przebieg misji, kierował wiernymi od
jednego ćwiczenia do drugiego i w miarę możliwości starał się kształtować ich właściwą
postawę duchową. Misje święte stawały się zwykle najważniejszym przeżyciem
religijnym całej parafii. Ich przebieg był kierowany za pomocą „avis". Jeśli „avis"
spoczywały w dobrych rękach, sukcesy misji, po ludzku biorąc, były z góry zapewnione.
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Po Komunii generalnej mężczyzn, owym pięknym ukoronowaniu każdej misji,
następowało zakończenie uroczystości. Nauka końcowa była zachętą do wytrwania w
dobrym, albo przypomnieniem tego wszystkiego, co Najświętsza Panna Pośredniczka z
La Salette powiedziała swemu ludowi. Następnie mówca żegnał się z wiernymi parafii
w imieniu swoich współbraci zakonnych, dziękował za uwagę i gorliwość. Pilnych
uczestników misji świętych raz jeszcze napominał, aby z wdzięcznością pamiętali o
przeżytych dniach łaski, i przekazywał pasterzowi i jego owczarni serdeczne „do
widzenia", jeśli nie w tym życiu, to w wiecznym zbawieniu u Boga.
Ks. Berthier jako misjonarz ludowy stosował misjonarską taktykę i metody
wypracowane przez jego współbraci zakonnych, jednak misje, którymi on sam
kierował, miały swój własny charakter. Szczególny nacisk kładł zawsze na odwiedzanie
rodzin. Wiedział doskonale, że wielu ludzi nie nawiązuje kontaktu z duszpasterzem z
własnej inicjatywy. Zdarzyło się razu pewnego, że odwiedził liczną rodzinę. Ojciec był
nie tylko obojętny wobec Kościoła, ale zabraniał uczęszczania na misje także swoim
dzieciom. Misjonarz wiedział, że człowiek ten pracuje na roli, poszedł więc
bezpośrednio do niego. Gospodarz, widząc że ksiądz zbliża się ku niemu, kazał swemu
synowi zaśpiewać „Marsyliankę", uchodzącą w owych czasach za wyraz
antychrześcijańskiej postawy. Ks. Berthier nie speszył się jednak wcale takim
niedwuznacznym pozdrowieniem, ale pogratulował ojcu, że ma tak utalentowanego
syna o pięknym głosie. Powinien go bezapelacyjnie posłać do udziału w imprezach
parafialnych. Byłoby niepowetowaną szkodą rezygnować z tak wspaniałego głosu.
Skutek był taki, że ojciec wraz z całą rodziną brał udział w imprezach kościelnych i
szczerze się nawrócił.
Gdy ks. Berthier prowadził po roku 1870 misję w pewnej miejscowości,
odwiedził pewnego chorego rolnika, znajdującego się w szczególnie trudnych
warunkach. Starość i słabe zdrowie nie pozwalały mu pracować, a syna zaciągnięto do
wojska. Na nieszczęście wierzył w plotkę, że to księża francuscy przekupili Prusaków, by
wszczęli wojnę przeciwko Francji i nie dał sobie tego wyperswadować. Nie chciał
słyszeć o żadnej spowiedzi, dopóki proboszcz — jak mówił — nie naprawi wyrządzonej
mu krzywdy. Ks. Berthier, pomijając sprawę jego urazy, skierował rozmowę na inny
temat. Zapytał więc: „Powiedz mi przyjacielu, czy jesteś katolikiem? Oczywiście, że nim
jestem. A więc wierzysz, że Jezus Chrystus za nas wszystkich umarł, wyjednując nam
przebaczenie, nie wyłączając swoich oprawców? Naturalnie, że wierzę — pada
odpowiedź. A więc słuchaj mój przyjacielu! Jesteś chory, będę się za ciebie modlił, aby
ci się polepszyło. Wszyscy jednak jesteśmy śmiertelni, a Ty nie jesteś już młody.
Spróbuj więc zapomnieć o sprawach doczesnych i uporządkuj swoje sprawy z Bogiem.
Ma Ksiądz rację — zgodził się rozmówca. Już następnego dnia ksiądz, wobec którego
żywił urazę przez długi czas, mógł go wyspowiadać i udzielić Komunii św.
Ks. Berthier darzył najwyższym uznaniem proboszcza pewnej miejscowości w
departamencie Loary. Duszpasterz ten nie tylko odwiedził razem z misjonarzem
wszystkie rodziny, aby nakłonić je do wzięcia udziału w misjach, ale również później
wszystkich opieszałych, którzy nie przychodzili na ćwiczenia. Ponadto zapraszał na
plebanię wszystkich mężczyzn, którzy nie przyszli do spowiedzi, aby mogli osobiście
porozmawiać z misjonarzem na temat swoich trudności religijnych.
Współpraca z proboszczami nie zawsze i nie wszędzie układała się tak idealnie.
Biskup z Grenoble polecił pewnego razu ks. Berthierowi wygłosić kazanie misyjne w
parafii, gdzie proboszcz nie pozwalał do tej pory na przeprowadzenie misji. We
wstępnej nauce mówił misjonarz o łasce. Kościół był przepełniony. Kaznodzieja usilnie
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starał się wykorzystać sytuację, by trafić do sumienia swych słuchaczy. Po kazaniu
proboszcz powiedział:
„Misja jest wprawdzie rzeczą dobrą, ale jeżeli się dokładnie rozważy,
niepotrzebną. Wystarczy spowiedź wielkanocna".
Ks. Berthier nic na to nie odpowiedział. Wierni byli jednak rozsądniejsi od swego
duszpasterza i dużo zyskali z tej misji.
Dla ludzi, którzy mają na sumieniu liczne przewinienia i latami całymi obarczeni
są grzechami, misje święte stanowią jedyną wielką okazję do korzystania z łaski Bożej i
pojednania się z Bogiem, czego najczęściej nie da się dokonać bez spowiedzi świętej
generalnej. Ks. Berthier nie zaniedbywał żadnej okazji, by w swoich kazaniach i
przemówieniach podkreślić ważność spowiedzi generalnej i o niej pouczyć. W
konfesjonale był dla tego rodzaju grzeszników wyrozumiały i dobry jak ojciec. Był im
we wszystkim pomocny. Wymagało to niewyczerpanej cierpliwości. Często trzeba było
przez odpowiednie pytania pomóc w rozeznaniu się w zaniedbanym sumieniu,
sprawdzić wiadomości religijne i w razie potrzeby je uzupełniać. Uzupełnienie
podstawowych wiadomości w dziedzinie wiary uważał ks. Berthier za ważny
obowiązek. Toczył prawdziwą batalię we wszystkich środowiskach społecznych
przeciwko ignorancji w dziedzinie podstawowych prawd wiary świętej. Nie zaniedbał
tego obowiązku w czasie misji. Starał się wówczas, aby to była nauka życiowa i
nastawiona na to, by prostemu ludowi podać wszystko, co konieczne do osiągnięcia
zbawienia wiecznego.
Wiedział też o tym, że nie zawsze była ta nieświadomość zawiniona. Niektórzy
ludzie mieszkali w okolicach górskich daleko od wiosek. Byli przemęczeni pracą, nie
mogli pozostawić bydła bez opieki. Inni przez naturę słabo uzdolnieni, nie nadążali w
nauce religii. Ks. Berthier nie mógł po prostu takich ludzi pozostawić własnemu losowi.
W czasie pewnej trzytygodniowej misji przyjął do pierwszej Komunii świętej
dwudziestotrzyletniego chłopaka, przygotowując go osobiście codziennie wieczorem
do pierwszych sakramentów świętych.
Jeżeli komuś okazywał większą życzliwość, to chyba dzieciom i mężczyznom. W
owym czasie nie przyjmowano do pierwszej Komunii świętej dzieci przed dwunastym
rokiem życia, a katechizmu zaczynano uczyć od dziewiątego roku. Ks. Berthier pouczał
wszędzie, że takie stanowisko wychowawcze jest błędne, bo zbyt długo pozostawia się
dzieci w niewiedzy religijnej. Powinno się przygotowywać dzieci do spowiedzi już od
momentu, gdy zaczynają rozumować. Wobec faktu, że szkolnictwo było laickie, uważał
to za bezwarunkowo konieczne. Mawiał często, że nie należy lekceważyć sobie udziału
dzieci w misjach świętych. Czułe i chłonne dusze dziecięce korzystają więcej z misji
aniżeli dorośli, a co więcej: właśnie przez dzieci dociera się najłatwiej do rodziców.
Umiał znakomicie zdobywać sobie dzieci jako sojuszników, czego owocem były
częste nawrócenia starszych. Pewnego razu, po długiej a zakończonej już misji, zajęty
wieczorem tuż przed odjazdem pakowaniem swoich rzeczy, usłyszał pukanie do drzwi
swego pokoju. Pewien mężczyzna, wchodząc nieśmiało do mieszkania powiedział:
„Ojcze, jestem bardzo nieszczęśliwy". „Dlaczego, przyjacielu, powiedz, co cię
boli?" „Moja córka chodziła w tych dniach codziennie na nauki misyjne wygłaszane dla
dzieci. Codziennie mnie błagała, żebym także wziął udział w misjach. Przyrzekłem jej, że
to uczynię, ale do tego nie doszło. Teraz muszę jednak słowa dotrzymać i odprawić
spowiedź generalną".
Uczynił to natychmiast z wielką wiarą i z szczerym przejęciem, jeszcze przed
wyjazdem misjonarza, w pokoju na plebanii.
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Gdy ks. Berthier zaczynał jakąś misję najpierw od dzieci, to miał na uwadze i ten
drugi cel, aby przez dzieci przemówić do rodziców. Jeżeli zdobyło się dzieci, łatwiej było
zdobyć i rodziców. Poświęcenie się dzieciom było znakomitym środkiem do osiągnięcia
wielkiego połowu dusz starszych.
Starał się jak najprzystępniej wyłożyć zasady małego katechizmu. Czynił to z
taką prostotą i jasnością, że nawet dzieci trudne i upośledzone zrozumiały go i
przygotowały się należycie do spowiedzi. Ks. dziekan z Vitille opowiadał o jego talencie
w tej dziedzinie. Gdy ks. Berthier przygotowywał dzieci do I Komunii świętej, to w
sposób tak jasny i prosty, że ks. dziekan zaniepokojony zastanawiał się, jakie ks.
Berthier przygotowuje kazanie uroczyste, przeznaczone bądź co bądź także dla
rodziców. Obawy jego okazały się płonne, gdyż kazanie było wręcz znakomite.
Ks. Berthier wiedział także, że nie każdemu potrzeba błyskotliwego kazania.
Wielu dorosłych już dawno zapomniało o głównych sformułowaniach prawd wiary
świętej, a bez ich przypomnienia niewiele będą mogli wynieść z wysłuchanych kazań.
Dlatego podczas wszystkich swoich misji wykorzystywał każdą okazję, by ponad
głowami dzieci zwracać się także do rodziców. Zapraszał na katechizację razem z
dziećmi także ich rodziców. Po wykładzie stawiał dzieciom pytania, na które
odpowiadały wspólnie. Robił to celowo, aby rodzice mogli być dumni z odpowiedzi
swych dzieci, oraz aby i rodzicom raz jeszcze przypomnieć zapomniane już prawdy
wiary świętej.
Jeżeli ktoś, zdaniem ks. Berthiera, zaniedbał na misjach sprawę dzieci, popełniał
ogromny błąd. Błędem także nie do darowania było, według niego, zaniedbanie spraw
mężczyzn. Był doskonale zorientowany w krytyce publicystyki zagranicznej odnoszącej
się do katolicyzmu francuskiego. Krytyka ta zarzucała, że nastawienie polityczne
wrogich sił wobec Kościoła stało się dlatego możliwe, że duchowieństwo francuskie nie
dość silnie starało się o pozyskanie mężczyzn. Ku swemu żalowi musiał to sam uznać za
prawdę. Z własnych obserwacji nabrał przeświadczenia, że kapłan w jego Ojczyźnie
zajmował się w duszpasterstwie przeważnie tylko kobietami i dziećmi.
Jakkolwiek by się oceniało i tłumaczyło to frapujące zjawisko, dyskredytowało
ono religię i przyznawało rację tym, którzy twierdzili, że religia jest dobra jedynie dla
kobiet i dzieci.
Ks. Berthier cenił wysoko wpływ prawdziwie pobożnej matki, ale stawiał sobie
poważnie pytanie, jak zdoła ona wprowadzić swoje przekonania w życie, jeżeli mąż nie
schodzi z drogi złych przyzwyczajeń. Jak może ona wymagać od dzieci, aby
postępowały w myśl przykazań Bożych i kościelnych, jeżeli ojciec nie daje im dobrego
przykładu. Nie można zatem pozostawić mężczyzn na uboczu. Wprost przeciwnie,
trzeba dla nich wszystko uczynić, aby szli w pierwszym szeregu w wyznawaniu wiary
świętej. Mąż jest głową rodziny. Mężczyźni przewodzą wszędzie. Wnoszą oni zarówno
do rodzin jak i do społeczeństwa zbawienny albo potępieńczy wpływ. Jeżeli
duchowieństwo nie zajmie się mężczyznami, uczyni to za nich szatan. W żadnym
wypadku nie wolno stanąć na stanowisku, że z mężczyznami niczego dokonać nie
można.
Ks. Berthier twierdził zawsze, że z mężczyznami można wiele osiągnąć, ale
wówczas należy też wiele im z siebie dać, czyli zdobyć się dla nich na ogrom
poświęcenia. W swoich długich i wyczerpujących misjach udowodnił, że trud w tym
celu podjęty nie poszedł nigdy na marne. Gdy to było tylko możliwe, urządzał podczas
każdej misji specjalne nabożeństwa dla mężczyzn, specjalne nauki stanowe. Prowadził
dla nich w ramach misji pewnego rodzaju rekolekcje, a to wszystko wymagało
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wyjątkowego wysiłku. Jeżeli jednak nie zwróci się na to bacznej uwagi, wielu mężczyzn
nie przybędzie w ogóle do kościoła, dają się oni bowiem powodować uprzedzeniom i
przesądom panującym w najbliższym otoczeniu, od których trudno ich odwieść. Wielu
może bardziej potrzeba było przychylnego, wyrozumiałego duszpasterza, aniżeli
gromkich kazań lub klasycznych konferencji. Ks. Berthier ucieleśniał jedno i drugie i
całym swoim apostolskim oddaniem potrafił w potrzebie także przebijać mur
obojętności religijnej.
Doszedł on do przekonania, że dla gorliwego kapłana duszpasterstwo wśród
mężczyzn nie powinno sprawiać wielkiej trudności. Mężczyźni nie są wprawdzie na
ogół tak wymagający jak kobiety, ale niejednokrotnie ulegają wpływom. Chętnie więc
podejmował się pracy nad nimi, łatwo nawiązywał kontakt, osiągając zamierzony cel.
Gdy przychodzili do spowiedzi, zatroszczył się szybko, aby nie potrzebowali długo
czekać przy konfesjonale, często porzucał inne zajęcia, by poświęcić im swój czas,
dawał im nawet pierwszeństwo przed kobietami. Mogło to wydawać się przesadą, ale
ks. Berthier znał swoje owieczki. Mężczyznom należy okazać dużo względów: nie
powinni oni odczuć, że w Kościele nikomu na nich nie zależy. Wiedział, że jeżeli się nimi
nie zajmie, to znów wielu opuści spowiedź i więcej się już w kościele nie pojawią.
Czasem i bojaźń ludzka, wzgląd na opinię środowiska dawały znać o sobie. Jak
Nikodem w obawie przed Żydami przychodził pod osłoną nocy do Jezusa, tak na każdej
misji pojawiali się mężczyźni dopiero wtedy, gdy się ściemniło. Ks. Berthier tym się nie
przejmował. Był zawsze gotowy do ofiarowania im swoich usług, do słuchania
spowiedzi, chociaż ominął go niejeden zasłużony odpoczynek wieczorny. Poświęcenie
dla mężczyzn nie było dla niego nigdy za wielkie i zbyt trudne. Mawiał za św. Alfonsem,
że nawrócenie mężczyzn jest najwspanialszym owocem misji.
Chociaż nauczanie podstawowych prawd wiary uważał za rzecz najważniejszą,
to jednak nie zaniedbywał się nigdy w przygotowaniu do głównych kazań misyjnych.
Umiał po mistrzowsku przemawiać do serc i sumień swoich słuchaczy. Po jego
kazaniach wierni tłumnie garnęli się do konfesjonału. Przez całe swoje życie kapłańskie
był w każdym calu dobrym misjonarzem. Studenci późniejszej szkoły misyjnej w Grave,
słuchając konferencji rekolekcyjnych ks. Berthiera, byli zarazem słuchaczami jego
nieprzeciętnych kazań misyjnych.
„Konferencje wieczorne", tak wspomina jeden z nich, były najsilniejsze spośród
tych, które Założyciel wygłaszał w czasie rekolekcji. Następowało kolejne omawianie
prawd wiecznych: grzech, śmierć, sąd Boży, piekło. Byliśmy przejęci do głębi naszych
serc i sumień. Balsamem na rany wydawało się nam kazanie o Miłosierdziu Bożym.
Wtedy odetchnęliśmy znów lekkim sercem".
Podczas misji przez niego przeprowadzonych nie działo się inaczej. Kazania o
prawdach wiecznych są najzbawienniejszym środkiem dla zatwardziałych grzeszników.
Grzechem spaczona ich wyobraźnia potrzebuje potężnego jak taran uderzenia
odstraszającymi wyobrażeniami o śmierci, sądzie ostatecznym i piekle. Nie skąpił więc
ks. Berthier swoim słuchaczom tych przerażających wizji i gromkich słów, brzmiących
im w uszach niby trąby sądu ostatecznego. Wiedział, jaki to miało zbawienny wpływ.
Gdy poruszył już do głębi serca i sumienia swoich słuchaczy, zakończył swoje kazanie
modlitwą i żalem serdecznym za grzechy. Słowa tego żalu wymawiał z ogromnym
przejęciem i całą siłą swojego ducha, powtarzane następnie przez obecnych w kościele.
Jednak nauki o tematach pokutnych nie były jedynym jego tematem. Z podobnym
zapałem głosił prawdy wieczne o miłosierdziu Bożym. Ilustrował je zawsze
opowiadaniem historii Syna Marnotrawnego, a wzruszonych słuchaczy krzepił ufnymi
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słowami przypowieści, zachęcając do żalu: „Wstanę i pójdę do Ojca..." — „A ojciec
miłosierdziem zdjęty z daleka czekał na niego".
Kazania wygłaszał prosto i zrozumiale a przy tym posługiwał się niekiedy
barwnymi wyrazami i przysłowiami ludowymi. Tak na przykład porównał pewnego razu
bluźniercę do człowieka, który pluje w górę, a ślina spada mu na powrót na koniec
nosa. Miał zasadę, aby z ambony nie wygłaszać długich rozmyślań i wywodów.
Twierdził, że wielu słuchaczy i tak nie nadąża wtedy za mówcą. Wystarczy parę dobrych
przykładów wplecionych dla ilustracji w ramy przedstawionej prawdy. To najlepszy
środek, by ludzie z napiętą uwagą i z przejęciem słuchali kaznodziei. Taka była jego
metoda i słuchacze w przytaczanych różnych historyjkach widzieli jego nauki
sprawdzalne w życiu codziennym.
Jego nauki były życiowe i poglądowe. Na jednej z misji wyjaśniał swoim
słuchaczom, jak należy udzielić chrztu świętego w nagłym wypadku. Pewna młoda
dama zaśmiała się przy tym głośno, chcąc dać do zrozumienia, że to objaśnienie jest
zbyteczne, gdyż każdy wie, jak w takich prostych sprawach sobie poradzić. Po kilku
dniach przyszła jednak się usprawiedliwić;
„Krótko po wyjaśnieniach księdza — tak tłumaczyła — dziecku sąsiada groziła
śmierć. Szukano wokół kogoś, kto mógłby je ochrzcić. Nikt jednak nie miał odwagi
podjąć się tej czynności, tłumacząc się brakiem niezbędnych do tego wiadomości. To
było chyba wielką łaską, że słuchałam wówczas objaśnień ojca Misjonarza i wszystko
dobrze zapamiętałam. Inaczej musiałoby ono umrzeć bez chrztu świętego. Bez owego
wyjaśnienia i ja sama nie umiałabym sobie w tym wypadku poradzić".
W trakcie wygłaszania kazania był ks. Berthier nadzwyczaj spostrzegawczy.
Małe przypadkowe wydarzenia i okoliczności potrafił natychmiast wykorzystać.
Pewnego razu przyszła do kościoła matka z dzieckiem na ręku. Dziecko marudziło i
paplało coś do siebie. Kaznodzieja nie zwracał na to uwagi, lecz wykorzystał okazję i
wskazał na niewinność tego dziecka, a matkę pochwalił za to, że przyszła z dzieckiem
do kościoła. Po kazaniu przyszedł starszy pan do zakrystii i przedstawił się ze łzami w
oczach:
„Ojcze Misjonarzu — mówi — ja jestem dziadkiem tego dziecka. To prawda, że
dziecko jest niewinne, ale ja jestem starym grzesznikiem. I to się razem nie zgadza.
Chciałbym się teraz u ojca wyspowiadać".
Po tym nawróceniu żył przykładnie jako wierny katolik.
Poza tym był ks. Berthier stale w bliskim kontakcie z ludem, który poddawał się
łatwo jego dobrym wpływom. Ocena jego współbraci jest wymowna:
„Nie było misji tego świętego Ojca, która by się nie udała. Jego proste, jasne i
przekonywujące słowo płynęło z duszy do duszy. Umiał w swoich kazaniach posługiwać
się jasnością, dokładnością, rzetelnością nauki i miłością, i tą metodą wyjaśniał naukę
Chrystusową, dając słowom swoim nieprzepartą siłę. Jako misjonarz ludowy nauczał i
nawracał dusze słowem natchnionym, które było zarazem jasne, proste i pouczające.
Wyjątkowo udawały mu się konferencje przeprowadzane w formie dialogu. Znał sztukę
kierowania dyskusją. Umiał do swoich przemówień wtrącać aktualne sprawy i
wydarzenia. Nie oszczędzał siebie w niczym, nie tracił ani chwili czasu, by osiągnąć
wielki cel każdej misji: nawrócenie grzeszników i odnowienie życia chrześcijańskiego w
parafii".
Jest rzeczą pewną, że poza diecezją Grenoble działał też w wielu innych
diecezjach Francji. Według jego własnego świadectwa, pracę rekolekcyjno-misjonarską
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prowadził w szesnastu diecezjach francuskich, a wnikliwi badacze doszukali się śladów
tej działalności aż w dwudziestu diecezjach.
Pierwszą misję przeprowadził sam, jak już wiemy, w Veyssilieu, dokąd
przydzielony był jako wikary w wieku dwudziestu czterech lat. Było to w roku 1864.
Zakończył swoją karierę misjonarza ludowego misją w Tuluzie dnia 5 lutego 1899 roku.
W tym właśnie miesiącu wkraczał w sześćdziesiąty rok życia. A więc okres wytężonego
głoszenia misji trwał trzydzieści cztery lata. Gdy we wrześniu tego samego roku udzielał
rekolekcji siostrom Urszulankom w Tullinas, żegnał się już z pracą duszpasterstwa. Było
to w tej samej diecezji, w której jako młody kapłan rozpoczął swoją pracę.
Daty i nazwy miejscowości głoszenia tych misji nie są tak bardzo interesujące.
Ale można wskazać na niektóre ważne momenty. Otóż w kwietniu 1867 roku
przeprowadzał razem z ks. Albertem misje w swoim rodzinnym Châtonnay. Świadkami
tych misji byli jego rodzice i dobry proboszcz ksiądz Champon. Misje trwały trzy
tygodnie. Mieszkańcy Châtonnay mogli się przypatrzeć gorliwości i szczerej pobożności
młodego misjonarza. Byli nim zbudowani. Nie była to jego ostatnia misja w tej
miejscowości.
Warto przytoczyć interesujące szczegóły z misji, jaką przeprowadzał razem z ks.
Archierem i ks. Thomasem w roku 1870 w miejscowości Bilion w górach Auvergne.
Miejscowy ksiądz proboszcz czuł się z początku nieco rozczarowany apostolską
prostotą wystąpienia tych trzech misjonarzy. Lecz pierwsze wrażenie szybko minęło,
gdy następnego dnia słuchał ich kazań. Ujął swoje spostrzeżenia i uwagi nauczycieli
miejscowego Kolegium w następujące słowa:
„Ks. Archier to święty, szkoda tylko, że już taki stary. Ks. Thomas też dobry, ale
za młody. Ale ks. Berthier jest prawdziwym Katalończykiem, który z wyglądu i wymowy
niczego nie obiecuje".
Jego wymowa widocznie przypominała tym panom sąsiedni departament
„Cantal". Profesorowie Kolegium sądzili, że księża będą przemawiali do pustych ławek.
Postanowili więc przysłać swoich wychowanków dla zapełnienia pustek w kościele. Ks.
Berthier szybko zorientował się w sytuacji. Porywającymi kazaniami zelektryzował
wszystkich. Nawet knajpy wtedy opustoszały. Wszyscy przybyli do kościoła. Starsi
pozajmowali ławki na długo przed rozpoczęciem nabożeństw. A mężczyźni murem
tłoczyli się do wnętrza — szybko zapełniali świątynię do ostatniego miejsca. Zaś
uczniowie Kolegium, którzy przedtem byli zapełniaczami ławek, teraz zamienili się w
ciekawych kibiców stojących przed kościołem. Misje osiągnęły niebywałe wyniki.
W dniach od 1 do 19 stycznia 1873 roku prowadził ks. Berthier misje z jednym
ze swoich współbraci w Soleymieu — w diecezji Grenoble. Początek był beznadziejny.
Całymi dniami wydawało się, że z powziętego przedsięwzięcia wyjdzie fiasko. Dopiero
uroczyste rozpoczęcie nowenny do Najświętszej Panny z La Salette zdziałało cuda.
Wszystko zaczęło teraz przebiegać według planu. Świątynia zapełniała się, a udział
mężczyzn był nadspodziewanie wielki. Całość zakończyła się generalną Komunią św.
mężczyzn i procesją do krzyża misyjnego. W „Rocznikach" kończy ks. Berthier relację z
tych misji następującymi słowami:
„Widzieliśmy, jak wartościowy jest ten dobry lud, którego rozmaite czynniki
starają się zdeprawować. Ustrzec go od błędu — podać mu jasno i prosto prawdę,
której łaknie więcej niż chleba — a zobaczy się dopiero, ile cennych zalet mieści on w
sobie. Jest wdzięczny, dobry i religijny. Jest przeświadczony, że religia sama daje
szczęście prawdziwe".
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W roku 1876 znów jesteśmy na tropach ks. Berthiera. Wraz z czterema innymi
ojcami przeprowadził misje, ze wspaniałymi wynikami, w miejscowości La Mure,
położonej niedaleko La Salette. Misje te trwały od dnia 13 lutego do 5 marca. Na
zakończenie roku jubileuszowego (Miłościwe Lato 1875) — zyskiwało się w diecezji
Grenoble odpust jubileuszowy. Zakończenie uroczystości jubileuszowych zaplanowano
na Niedzielę Przewodnią 1876 roku. Misje dla wiernych w La Mure przeprowadzano w
ramach uzyskania powyższego odpustu. Zaczęło je trzech misjonarzy, ale wkrótce
trzeba było wezwać do pomocy jeszcze dwóch ojców. Udział wiernych w tych
ćwiczeniach, a zwłaszcza mężczyzn, przeszedł wszelkie oczekiwania. Przez kilka dni z
rzędu dziesięciu spowiedników siedziało do późnych godzin nocnych nie mogąc dać
sobie rady z nawałem penitentów. Ksiądz Berthier, który niewątpliwie przyczynił się do
tych osiągnięć, napisał w „Rocznikach" obszerne sprawozdanie z jej przebiegu. Oto
fragment z tej relacji:
„Mężczyźni mieli wielki udział w urządzeniu, przebiegu i skutkach tych
nadzwyczajnych ćwiczeń duchownych parafii. Doświadczenie nas poucza, że tak dzieje
się zawsze, o ile w praktyce duszpasterskiej poświęci im się wysiłek i czas, do którego
mają prawo. Nie dali się niczym odciągnąć od Kościoła, od udziału w misjach, chociaż
padały obfite deszcze, chociaż zapusty i karnawał osiągnęły swój szczyt, a w
poniedziałek i wtorek, przed Środą Popielcową urządzono nawet jarmark. W pierwszy
czwartek Wielkiego Postu kościół już nie zdołał pomieścić wszystkich przybyłych..."
Po uroczystościach jubileuszowych w La Mure przeprowadzał jeszcze ks.
Berthier misje ponad dwadzieścia lat. Ale ślad po nich urywa się dla historyka na okres
całego dziesięciolecia. Niekiedy wyjeżdżał w towarzystwie młodych księży do
rozmaitych diecezji Francji i od nich to dowiadujemy się o przebiegu i skutkach
niektórych misji, których kierownikiem był ks. Berthier. W roku 1887 głosił misje w
Ponten-Royans, w diecezji Grenoble; w roku 1888 w diecezji Carcassonne u podnóża
Pirenejów; w roku 1890 w Lyonie nad Rodanem — a także w górach Delfinatu; w roku
1892 działa w wielkim mieście portowym w Marsylii, potem widzimy go w Burgundii,
następnie w diecezji Digne — niedaleko granicy włoskiej; na koniec w diecezji Viviers
(Ardeche).
Cóż powiedzieć o roku 1895? Był to pamiętny rok założenia nowego
zgromadzenia zakonnego w Grave w Holandii. Wyjeżdżał tam trzykrotnie w celach
fundacji, a we wrześniu przeniósł się już na stałe do Grave. Według pierwszego
historyka jego życiorysu ks. De Lombaerdego w ciągu ośmiu miesięcy, przy całych
trudach związanych z nową fundacją, o. Założyciel głosił w tym roku misje jeszcze w
dziesięciu diecezjach Francji. Działał w tym krótkim czasie w Delfinacie i w Sabaudii,
blisko granicy belgijskiej i Luksemburgu, w diecezji Autun, Besancon, Langres i Dijon.
Wydaje się, jakby ten pierwszy biograf z braku dokładniejszych danych dotyczących
dawniejszych misji chciał powetować te braki, podając cały szereg wymownych nazw
miejscowości ostatniej działalności misjonarskiej Założyciela.
Obok tak wielu misji przeprowadzonych w ciągu długoletniej działalności
misjonarskiej, przeprowadził ks. Berthier jeszcze cały szereg rekolekcji. Ale z tej
dziedziny duszpasterstwa przechowały się także tylko fragmentaryczne wiadomości.
Otóż w roku 1891 głosił rekolekcje braciom konwersom w klasztorze oo. Kartuzów w
Sélignac. Mówił im o cierpieniach Pana Jezusa. Ale dzieje Męki Chrystusowej wyraził
wymowniej łzami niż słowami — według relacji jednego z tych braci. Rekolekcje
wywarły głębokie wrażenie na uczestnikach i pozostawiły trwałe wspomnienie.
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Przy udzielaniu rekolekcji kapłańskich czerpał ks. Berthier materiały z życia i był
tak samo przejęty głoszonymi przez siebie zasadami, jak przy głoszeniu misji.
Podchodził do sprawy uczciwie i rzeczowo. I dlatego upominał swoich braci w
kapłaństwie, kładł im mocno do serca, by poznali swoje obowiązki aż do najmniejszych
szczegółów i sumiennie je wykonywali.
We wrześniu 1889 roku udzielał rekolekcji siostrom od Wiecznej Adoracji w
miejscowości Saint-Affrique i głosił zarazem w ich kaplicy publicznej nowennę do
Najświętszej Panny z La Salette. Kazania głoszone z okazji tej nowenny były bardzo
cenione i wszyscy byli zbudowani jego skromnością. Mówił w skupieniu i z ogromnym
przejęciem. Było wiele nawróceń, z których jedno zaliczyć należy do wyjątkowych. Gdy
mówiono mu o tym nadzwyczajnym nawróceniu, on — według relacji jednej z sióstr —
wzniósł ręce ku niebu i wyrzekł parokrotnie: „O, jak dobry jest Bóg!"
O rekolekcjach, które przeprowadzał u sióstr Urszulanek w Brignole wyraziła się
jedna z ich uczestniczek:
„Rekolekcje, których udzielał ks. Berthier, były bardzo dobre i wpłynęły na mnie
wielce dodatnio. Z nimi łączą się łaski, które zadecydowały o zmianie mego życia".
Tymi słowami określiła siostra cel, do którego zmierzał ks. Berthier w udzielaniu
tego rodzaju ćwiczeń duchownych i w całej swojej pracy apostolskiej: czynić dobrze,
duszom wyświadczyć wiele dobrego, dążyć wszystkimi środkami do tego, aby ludzie
wychodzili lepsi z misji i rekolekcji.
Wrażenia, jakie odnosili uczestnicy tych ćwiczeń duchownych przez niego
prowadzonych był prawie zawsze jednakowe:
„U nas zdziałał wiele dobrego dla naszych dusz. Wszystkich, którzy zerwali z
praktyką religijną, sprowadził z manowców i bezdroży na łono Kościoła".
W podręczniku kazań dla kapłanów pt. „Le Prêtre" tłumaczy ks. Berthier, że
misjonarz ludowy powinien stać na wyżynie doskonałości. Przy tym podaje bezwiednie
wskazówki, skąd sam czerpał bodźce i natchnienie do pracy, z jakich źródeł płynął jego
zapał i poświęcenie, oraz jak te siły odnawiał i jak one wzrastały:
„Misjonarz ludowy powinien brać za przedmiot swoich rozmyślań te rzeczy,
które mogą powiększyć i utrwalić jego miłość do dusz: przykład z życia Chrystusa, jego
pokorę, jego ducha modlitwy, jego miłość do biednych grzeszników, za których przelał
krew swoją przenajświętszą; mnogość wykroczeń przeciwko majestatowi Bożemu,
wielką liczbę dusz, które tracąc swoje szczęście wieczne, kopią sobie grób wiecznego
potępienia; — przykład świętych, którzy nieraz swoje życie poświęcili dla chwały Bożej i
dla zbawienia braci; przykład żołnierzy, marynarzy i kupców, którzy dla przemijających
zysków wszystko kładą na szalę, oto nagroda przeznaczona dla miłujących Boga. Ci,
którzy wiele cierpią dla sprawiedliwości, będą świecić jako gwiazdy przez całą
wieczność. Kto grzeszników sprowadza z błędnych dróg, pokrywa wiele grzechów. Oto
są prawdy, nad którymi misjonarz często rozmyślać powinien. On z nieba zaczerpnie
pokorę, męstwo, oddanie się Bogu i tęsknotę za świętością. Tylko wtedy, gdy sam
będzie świętym, będzie też potężny i w słowie i w czynie".

Rozdział XIII – KSIĄŻKA DLA WSZYSTKICH
W czasie pobytu w skromnej wiosce Veyssilieu młody ks. Berthier zdał sobie
sprawę ze swego talentu pisarskiego. Temu powołaniu pisarza będzie odtąd wierny aż
do końca życia. Jego debiut pisarski, jak już widzieliśmy, to „Matka według Serca
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Bożego”. Rzecz z niecierpliwością oczekiwana przez autora została wydrukowana w
marcu 1866 roku. Ale nim do tego doszło, pracował już nad nową koncepcją: Jak może
matka spełniać należycie swe obowiązki, jeżeli od młodości nie będzie właściwie do
tego przygotowana? Nie trzeba było wiele czasu, aby urzeczywistnić powzięte zamiary.
Druga jego książka ukazała się w maju 1868 roku i nosiła tytuł „Dziewica chrześcijańska
w szkole świętych”.
Jest rzeczą charakterystyczną, że nasz młody autor nie pisał tej książki wyłącznie
dla dziewcząt przygotowujących się do małżeństwa, lecz także dla tych, które chciały
żyć samotnie w świecie, lub dla zakonnic, które czuły się zobowiązane do życia pośród
świata. Temu potrójnemu kręgowi czytelniczek dostarcza autor w poszczególnych
rozdziałach odpowiedniego materiału i wskazówek. Podawał środki, jakich należy
używać, metody, jakimi trzeba się posługiwać, aby dojść do świętości. W roku 1896, a
więc w 30 lat po ukazaniu jego pierwszego dzieła, wyszły drukiem dwie inne książki o
tematyce stanowej poświęcone światu męskiemu: „Mąż idealny” (obowiązki męża) i
”Młodzieniec idealny” (młodzieniec – jakim być powinien). Dzisiaj są to dla nas już
tytuły staroświecki. Ale nie zapominajmy, że żyjemy o 70 lat później. Jego wieloletnie
doświadczenie przekonało go, że dodatni wpływ pobożnego męża, ojca rodziny i głowy
domu jest nieoceniony.
Nie zapomniał też o dzieciach. W roku 1880 dostarczył matkom i nauczycielom
mały katechizm w formie broszury o 5 rozdziałach zawierający wszystko, co dzieci
wiedzieć powinny, aby z pożytkiem przygotować się do spowiedzi świętej. W roku zaś
1893 zwrócił się bezpośrednio do swoich małych przyjaciół tomikiem „Książka dla
dzieci”. Był to także rodzaj katechizmu, ale tym razem ułożony w formie opowieści o
życiu Jezusa i świętych. Tak więc każdy członek rodziny otrzymał książkę przeznaczoną
dla siebie.
Najwartościowsze jednak książki pisał ks. Berthier dla swoich braci w
kapłaństwie. W roku 1883 ukazała się jego słynna książka pod tytułem „Le Prêtre” –
„Kapłan jako misjonarz, rekolekcjonista i kaznodzieja”. Tą właśnie książką liczącą
sześćset stron druku zyskał sobie sławę wśród kleru francuskiego. Był to ogromny zbiór
materiałów, obszerna dokumentacja, którą starał się przyjść z pomocą duchowieństwu,
aby bez uciążliwego przygotowania się mogło wiernym głosić dogłębnie i skutecznie
prawdy zbawienia. Książka ta była rozchwytywana i jej nakład szybko się rozchodził.
Miała jeszcze ze życia autora sześć dalszych wydań przez niego przejrzanych i
poprawionych i rozrosła się w końcu w siódmym wydaniu do dwóch potężny tomów
liczących dwa tysiące stron druku.
Dziełkiem o niewielkich rozmiarach, ale za to wartościowym i praktycznym dla
księży była książka pod tytułem: „Sententiae et Exempla biblica”, wydana w roku 1886.
Jest to zbiór cytatów z Pisma świętego najczęściej używanych na ambonie. Zbiór
uporządkowany jest alfabetycznie według tytułów rzeczowych i imiennych. Było to
tylko preludium do następnej poważnej pracy teologicznej, którą wydał w roku 1887 w
języku łacińskim pt. „Breve Compendium Theologiae Dogmaticae et Moralis”. W roku
1902 ukazało się wydanie tego podręcznika teologii dogmatycznej i moralnej także w
języku francuskim. Książkę tę przeznaczył dla szczególnie obarczonych pracą kapłanów
i kleryków, którym pod koniec studiów potrzebny był przejrzysty zbiór całego materiału
teologicznego. Nakłady tego podręcznika rozchodziły się równie szybko, jak poprzedni
zbiór kazań „Le Prêtre”.
Szereg swoich dzieł „stanowych” dla duchowieństwa uzupełnił w roku 1895
książką pt. „Le Sacerdoce” „ „Kapłaństwo”. Stanowiła ona doskonały zbiór rozmyślań
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dla kapłanów i kleryków w seminarium. Autor, wierny swemu przyzwyczajeniu, czerpie
materiał z różnych nauk świętych Ojców i Doktorów Kościoła, głośnych pisarzy
religijnych, ale również z własnego bogatego doświadczenia kapłańskiego.
Książki te, mające ułatwić kapłanom wypełnianie obowiązków i zachęcać do
świątobliwości życia, służyły równocześnie duszpasterzom jak i dobru owczarni mu
powierzonej.
Ks. Berthier zdawał sobie dokładnie z tego sprawę, ale nie zaspokajało to jego
gorliwości. Zwrócił się znów bezpośrednio do ludu i dostarczył mu w roku 1888 głośne
swego czasu dzieło pt. „Książka dla wszystkich”. Jest to jasny i krótki wykład całej nauki
katolickiej. Coś w rodzaju katechizmu w lekkiej formie opowiadania z bogatą
dokumentacją przykładów. To najlepsza ze wszystkich jego książek ludowych. Była
najczęściej czytana, tłumaczona na wiele języków świata i najczęściej wydawana.
Niemal wszystkie książki ks. Berthiera, napisane prostym i jasnym stylem,
dostępne są dla szerokiego ogółu czytelników.
A oto parę tytułów jego dzieł przeznaczony zarówno dla laikatu jak i dla
duchowieństwa czy zakonników. W roku 1891 ukazała się broszura pod tytułem
„Sztuka i sposób asystowania przy umierających”. W roku następnym wychodzi książka
pt. „Sławne wypowiedzi i zdarzenia z historii”. Później wydano pracę pt. „Sztuka dojścia
do szczęścia”. Tak nazwał książkę traktującą o miłości Bożej. Sam autor zachęcając do
wejścia na drogi do prawdziwego szczęścia, mówi:
„Weźcie „Sztukę dojścia do szczęścia” do ręki, czytajcie ją, a skosztujecie i
przekonacie się jak drogie jest wasze życie”.
Potem zachęca do wejścia na te drogi życia kapłanów i zakonników i wiernych
wszystkich stanów i każdego wieku.
Następną pozycją książkową jest „Klucz do nieba”. Tak nazwał rozważanie o
modlitwie:
„Ona jest początkiem drogi prowadzącej do Bożego skarbu łask niebieskich,
najpotężniejszym środkiem do otwarcia niebieskiej szczęśliwości. Polecamy tę książkę
wszystkim. Wszystkim może się przydać. Wszyscy powinniśmy przecież osiągnąć niebo.
Kilka lat przed ukazaniem się „Klucza do nieba” spędził ks. Berthier wśród pracy
apostolskiej na Świętej Górze, gdzie ustawicznie nawoływał do modlitwy, do
pobożności i zjednoczenia z Bogiem. Już w roku 1866 ukazała się jego praca
poświęcona temu świętemu miejscu, pt. „Krótki opis zjawienia się Matki Boskiej na
Górze La Salette”. Ja sam tytuł wskazywał, była to zwięzła opowieść o historycznym
wydarzeniu i akcji podjętej dla religijnego odrodzenia Francji. Była to jedna z książek,
które także doczekały się licznych wydań. Wkrótce został zmieniony tytuł tej książki i
ostatnie wydania wyszyły już pod nagłówkiem: „Nasza Pani z La Salette, Jej objawienie
się i Jej kult”. Jeszcze jedno dzieło poświęcił kultowi Płaczącej Pani, której uważał się
apostołem, mianowicie „Nowennę ku czci Matki Bożej Saletyńskiej”. Jest to książeczka,
która zawiera wszystkie szczegóły nauk Maryjnych na Świętej Górze i rozważania
autora, nawołujące do zejścia z grzesznej drogi życiowej.
Misjonarz Płaczącej Pani nadal prowadził ożywioną działalność pisarską. W roku
1877 wydał razem z ks. Perrin „Przewodnik dla pielgrzymów na Świętej Górze”. Jest to
dziełko obficie ilustrowane i zawiera w sobie pełne pouczenie mające związek z
objawieniem się Matki Boskiej. Wreszcie poświecił jeszcze jedną książkę tematyce La
Salette. Jest to „Historia cudów zdziałanych za przyczyną Matki Boskiej z La Salette”.
Została wydana w roku 1889. Opis cudów ma służyć w myśl autora także jako jeden z
dowodów na prawdziwość objawienia. Najświętsza Panna przedstawiona tu jest jako
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Ucieczka grzesznych. Uzdrowienie chorych i Pocieszycielka strapionych. Ona jest
Zwierciadłem Sprawiedliwości i Prawzorem wszystkich cnót. Napomina ludzi do pokuty
i przebłagania za popełnione winy, do modlitwy i szczerej pobożności. La Salette jest
ogniskiem apostolatu.
Ks. Berthier niezmordowanie zmierzał ku temu, by prawdziwą pobożność
oprzeć na solidnej nauce Kościoła. To zadanie przeprowadził w dwu dziełkach:
„Najświętsza Panna Maryja”, wydane w roku 1888 i „Pan nasz Jezus Chrystus”. W
utworach tych autor prowadzi swoich czytelników nie tylko do rzetelnego poznania
postaci Jezusa i Maryi, ale domaga się od nich zaangażowania w zdrowej pobożności –
przez oddawanie tym Postaciom należnej czci.
Ostatnią książkę swego życia „Naśladowanie świętej Rodziny” (1907) zostawił
jako pamiątkę Misjonarzom św. Rodziny. Przeznaczył ją także dla potrzeb
duchowieństwa, dla dusz zakonnych i wiernych. Jest to również książka dla wszystkich,
którą zwrócił się po raz ostatni do całego ludu Maryi.
Pisarstwo religijne było dla niego potrzebą serca, potrzebą wewnętrzną, ale w
dodatku jeszcze spotęgowaną zapałem apostolskim, pobożnością kapłańską i
żarliwością misjonarską. Zasięgiem swych książek chciał ogarnąć jak najszersze masy
ludu, przemówić do jak największej ilości dusz. Poznał, jak rzadko który z działaczy
religijnych, sekret prawdziwej i zdrowej propagandy religijnej. Wiedział, że łatwiej
dotrzeć do większej ilości czytelników, aniżeli słuchaczy. Wiedział, że słowo mówione
łatwo przebrzmiewa, ale słowo pisane i drukowane przetrwa swego autora i trwa
wieki. Chciał przemawiać i spoza grobu i stąd przyczyniać się dalej do zwycięstwa dobra
na ziemi. Podobne myśli często wyrażał. Swoją książkę „Mąż idealny” zaczyna od słów:
„Misjonarz, który przez 33 lata swojej pracy kapłańskiej nie widział nic bardziej
pocieszającego, jak to, że mógł przemawiać do wielkiej liczby a nawet do mas
przysłuchujących się mężczyzn, chciałby na koniec swojej drogi życiowej zostawić im
książkę, która mogłaby im to przypominać, o czym wkrótce nie będzie mógł mówić, i
będzie mogła nawet dotrzeć do tych mężczyzn, którzy nie mogli go słuchać”.
To samo powiedział później studentom w Grave; pisał książki, aby dotrzeć do
ludzi, z którymi sam osobiście nie mógł rozmawiać, a szczególnie w tym celu, by
dotrzeć do kapłanów, gdyż oni właśnie znajdują się w tym szczęśliwym położeniu, że
wierni przychodzą do nich z prośbą o poradę, a wtedy mogą swoim petentom
swobodnie wręczać odpowiednie książki. Będą mogli także z nich sami korzystać.
Książki te dostarczą im gotowego materiału. Jako kaznodzieje – często z braku czasu –
będą musieli iść na ambonę bez gruntownego przygotowania, i tu znajdą łatwy i
gotowy materiał dla siebie. Przez to dobro nie tylko się podwoi, ale ustokrotni.
Wiedział, że w dziedzinie religijnej panuje uparta niewiedza, niemalże złośliwa
ignorancja. Pisał swoje liczne książki, by stały się środkiem zaradczym przeciwko temu
rodzajowi zła. Chciał dostarczyć rodzinom katolickim dobrej i pożytecznej lektury, dać
do ręki i do pouczenia materiał odpowiadający poszczególnym stanom, aby każdy mógł
się uświęcić w swoim wieku i na zajmowanym przez siebie stanowisku.
Wszystkie jego liczne książki i pisma świadczą o niezmordowanej gorliwości w
zbawianiu dusz i są przeniknione duchem apostolskim. Jego wielkie dzieła
przeznaczone dla duchowieństwa wykazują, że gromadził skarby swojej wiedzy, mając
na uwadze cele życia kapłańskiego, duszpasterstwa, kaznodziejstwa i spowiedzi
świętej.
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Ks. prałat Lucjan Paulot, wikariusz generalny z Reims słusznie napisał o nim, że
wszystkie jego dzieła i czyny noszą na sobie pieczęć duszpasterską i że ratunek oraz
uświęcenie dusz były jedyną rzeczą, jaka się u niego liczyła.
Kto poznał już poprzednie rozdziały niniejszego życiorysu, przekonał się, że
powyższy cel życia kapłańskiego przyświecał mu ustawicznie zarówno na ambonie, w
konfesjonale jak i przy pisaniu książek. Jego usposobienie praktyczne nastawione z
natury na to, by innym być pożytecznym, rozwijało się dosyć wcześnie w tym kierunku
zarówno przy zdobywaniu wiedzy szkolnej jak i seminaryjnej. Dlatego był też
ustawicznie zapatrzony w treść i cel posłannictwa z La Salette, które przedziwnie
odpowiadało jego skłonnościom. Przy biurku nie spełniał właściwie odmiennej roli, był
takim samym jak na ambonie. Zarówno jako pisarz i jako misjonarz brał sobie głęboko
do serca słowa wypowiedziane przez Matkę Boską do Maksymina i Melanii:
„A więc moje dzieci, ogłoście to całemu mojemu ludowi”.
Uważał, że był to nakaz również do niego skierowany. Dlatego czynił wszystko,
by w możliwie jak najdalsze kręgi docierały jego pisma. Swoim wydawcom i księgarzom
stawiał zawsze warunek, by ustalili jak najniższą cenę dla wydrukowanych książek.
Kolportaż tych książek był obliczony na powszechny odbiór i ceny ich miały być
dostępne także dla niezamożnych. Ale z drugiej strony umiał z instynktem dobrego
kupca stwarzać odpowiednią reklamę dla nabywania tych książek.
Skrupulatnie troszczył się o to, by w najmniejszym stopniu nie zbaczać z
właściwej linii czystej nauki Kościoła. Dlatego nie głosił żadnych własnych poglądów,
lecz trzymał się ściśle nauki aprobowanych mistrzów. Czerpał nieustannie z pism Ojców
Kościoła, świętych Doktorów Kościoła, uczonych i znanych pisarzy kościelnych. I co
ważniejsze, umiał uprzystępniać skarby najtęższych umysłów Kościoła – prostemu i
niewykształconemu ludowi. Toteż znaczna część jego książek składa się z cytatów i
zapożyczonych tekstów. Nie dbał o swoje własne słowa czy interpretacje, a głównie o
to, aby przemawiali odpowiednio wybrani, najbardziej miarodajni nauczyciele.
Już w pierwszej swojej książce: w „Matce według Serca Bożego”, pisze na ten
temat: „Nie chodziło w tej książce o piękny styl, lecz o treść”. Tak rozpoczął i tak
kontynuował to dzieło apostolstwa prasy i książek. Nie troszczył się o kształt literacki i
wyszukane słownictwo dla swoich utworów.
Musimy uczciwie przyznać, że dzisiaj po latach, dla większości czytelników
lektury religijnej mogą te książki wydawać się przestarzałe. Ale w swoim czasie zrobiły
wiele dobrego. Krytycy zarzucają, że brak w nich własnego tonu, własnej inwencji i
własnego trudu twórczego. Nie o to jemu chodziło. Nie był rasowym pisarzem i
porywającym stylistą, wszystko to było dalekie od niego. Mimo to jednak trzymał się
poprawnych form stylistycznych obowiązujących w danym okresie. Charakter jego
stylu był dość surowy i prosty. Zakładał, że książki jego dotrą do rąk takich czytelników,
którym będzie chodziło głownie o myśli i poglądy religijne, a nie o wyszukany styl i
błyskotliwy język. Ich prostota, przystępność, tłumaczenie i wyjaśnienia prawd Bożych
za pomocą przykładów, wszystko to miało na celu wywieranie wpływu na czytelnika.
Autor tej popularnej literatury religijnej świadom był swego posłannictwa. Za
Chrystusem mógł powiedzieć: „Ubogim przyszedłem głosić Ewangelię”. Jego proste
słowo jest jednak przepełnione wewnętrzną gorliwością i działa zarażająco na innych.
Książki jego pełne są budujących opowiadań, które wywierają wpływ na umysł prostych
i pobożnych czytelników.
Krótko mówiąc, jest on we wszystkich swoich pismach misjonarzem ludowym z
piórem w ręku. Gdy jego pióro biegnie po liniach papieru, widzi on przed sobą ludzi
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siedzących i opowiada im o prawdach wiary świętej. Mówi im z głęboką powagą o
zadaniach życia chrześcijańskiego, ostrzegając, by z pożytkiem korzystali z szybko
przemijającego czasu. Pisywał poniekąd do „słuchaczy” i jego książki ludowe są niczym
innym jak pisanymi kazaniami i konferencjami. Tutaj znajdujemy również rację, dla
której chciał przygotować książkę każdemu rodzajowi wiernych. Jako misjonarz na
ambonie zwracał się raz do całej parafii, to znów oddzielnie do poszczególnych stanów:
do mężów i niewiast, do młodzieży i dzieci.
Było to więc duszpasterstwo stanowe w ścisłym tego słowa znaczeniu, w
momencie gdy jeszcze nikt tej metody nie stosował. Był więc prekursorem w tej
dziedzinie. Słusznie ocenił tę metodę jeden z proboszczów: „W ten sposób – przez
swoje książki stanowe – głosi Ksiądz w mojej parafii więcej kazań, niż ja sam”.
Gdy z okazji wydania książki „Historia cudów w La Salette” zakomunikował, że
dalszych książek już pisać nie będzie, jego wydawca paryski Haton zaprotestował:
„Mam nadzieję, że ksiądz swoje zdanie zmieni i jeszcze nas obdarzy czymś nowym. To
nie jest moment odpowiedni, by teraz przestać pisać, gdy książki Księdza tak bardzo są
cenione”. Otrzymywał wiele wypowiedzi zawierających podziw i podziękowanie za
publikowanie wartościowych książek. Odpowiadały ściśle celom, którymi powodował
się autor, na co wskazują słowa: „Książki Księdza uczyniły mi wiele dobrego…” „Wiele z
nich skorzystałem”. O takie właśnie sukcesy mu chodziło.
Jego książki, aczkolwiek przepełnione prawdziwą pobożnością bynajmniej nie
sentymentalne, wyróżniały się szczęśliwie w powodzi literatury religijnej, zawierającej
więcej przesadnej czułostkowości aniżeli istotnej treści. Nie był człowiekiem, który
zadawalałby się czułostkowymi nabożeństwami. Temu zawdzięczał tez częściowo swój
sukces jako pisarz.
Jego „Matka według Serca Bożego” doczekała się sześciu tłumaczeń na inne
języki. „Dziewica chrześcijańska w szkole świętych” miała 5 tłumaczeń. Ale „Książka dla
wszystkich” zwana też małą teologią ludową, pobiła wszelkie rekordy. Została
przetłumaczona na języki: angielski, włoski, niemiecki, polski, holenderski, hiszpański,
portugalski i arabski. Już w roku 1898 osiągnęło to znakomite dzieło w swoich
nakładach sto tysięcy egzemplarzy. Również bardzo poczytne były jego książki
przeznaczone dla duchowieństwa. Francuskie wydanie „Krótkiego zarysu teologii
dogmatycznej i moralnej” było bardzo cenione. Ale kapitalne dzieło „Le Prêtre” (Kapłan
jako misjonarzy, rekolekcjonista i kaznodzieja) znajdowało się na biurku prawie
każdego księdza. Z czwartego wydania rozeszło się w jednym roku trzy tysiące
egzemplarzy. Byli misjonarze, którzy wszystkie swoje powodzenia i osiągnięcia
zawdzięczali temu dziełu.
Do jednego ze swoich współbraci pisał przy końcu 1907 roku: „Ksiądz wie, ile
trudu i pracy mnie to wszystko kosztowało łącznie z osiągnięciem sukcesu”. To
oczywiście niemały trud pisarski. Mniej więcej w czterdziestoletnim okresie pracy było
mało takich lat, w których nie wydawałby lub wznowił jakiejś książki czy choćby
broszury. Szczególnie wydanie dzieł przeznaczonych dla stanu kapłańskiego kosztowało
go wiele studiów i wysiłków. Powodzenie autorskie wcale nie ułatwiało mu życia. Do
tego przychodziła korespondencja z zelatorkami i pomocnicami, jego dobrodziejami z
Paryża, Marsylii czy Grenoble, którzy zajmowali się kolportażem dzieł, a szczególnie
wymiana listów z rozmaitymi drukarniami i wydawnictwami tychże dzieł.
Jego hasło życiowe brzmiało: „Dla dusz ludzkich zdziałać jak najwięcej dobrego”.
Ta myśl pędziła naszego niezmordowanego pracownika stale naprzód. Jako kapłan
zamierzał jeszcze o wiele więcej zdziałać, jak sam wyznaje w książce o modlitwie „Klucz
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do nieba”. „Ponieważ pracuję już jako kapłan i misjonarz czterdzieści dwa lata, miałem
już okazję przeprowadzić wielką ilość dusz do szczęśliwości wybranych. Ale wydaje mi
się, że niestety jeszcze niedostatecznie wiele uczyniłem”. „Nadejdzie noc, w której już
nikt działać nie będzie”. A to przecież oznacza, że ze śmiercią kończy się wszelkie
działanie kapłańskie. Czego zaniedbałem za życia, pragnę jednak naprawić. Dlatego
pozostawiam wiernym „Klucz do nieba”. W tym samym mniej więcej czasie pisze do
jednej z zelatorek, panny Bidaut: „Opublikuję teraz to, co powinienem był już uczynić
przed dwudziestu laty, gdyż zbliżam się do końca mojej drogi życiowej.
Pracował więc ks. Berthier niezmordowanie dalej i związał swoją twórczość
pisarską z wielu jeszcze innymi obowiązkami, które same oddzielnie wziąwszy
starczyłyby na wypełnienie jednego gorliwego życia kapłańskiego. Stąd brały się tu
potrzebne siły do wytrwania? Musiał je znaleźć w tym ideale, który go już ożywiał w
wiośnie jego życia kapłańskiego, gdy w rozstrzygającej godzinie swego powołania
zdecydował się na ofiarę i oddanie się całkowite swojej Drogiej Pani z La Salette.
W powyższym źródle szukał także rozwiązania zagadki gigantycznego dzieła ks.
Berthiera sam jego wielki protektor ks. kardynał Langénieux, gdy w uroczystość Trzech
Króli 1896 roku pisał do niego:
„Jak to możliwe, że Ksiądz przy swoich wielkich troskach i czynach podjętych
potrafi jeszcze pisać tak wielkie i poważne dzieła, tak obszerne i wartościowe książki, z
których duchowieństwo ma możność zaczerpnięcia w krótkim czasie tak wielkiej
wiedzy? Z pewnością sprawia to Najświętsza Panna, która w Księdzu i przez Księdza
takie działa cuda”.

Rozdział XIV – APOSTOŁ POWOŁAŃ
Nie możemy jeszcze się pożegnać z naszym pisarzem religijnym. Brzmi i żyje w
jego dziełach coś, co i dzisiaj jest równie aktualne jak we współczesnych pisarzowi
czasach. Temu „czemuś” spuścizna jego idei i ideałów zawdzięcza owe istotne i
charakterystyczne cechy, które w biografii należy ukazać w pełnym świetle.
Ks. Berthier jako pisarz i jako misjonarz niestrudzenie zwracał uwagę swoich
czytelników lub słuchaczy na wzniosłość i nieporównaną wartość życia w zupełności
oddanego Bogu.
Życiem całkowicie Bogu oddanym jest bez wątpienia życie każdego kapłana. Jest
przecież całkowicie nastawione na uwielbienie najwyższego i na przemijające szczęście
bliźniego.
Dziełu apostolstwa i ewangelizacji świata brakowało jednak zawsze i wszędzie
ludzkich sił, zarówno w jego francuskiej ojczyźnie jak i przede wszystkim w krajach
misyjnych. Siedem ósmych całej ludzkości – to poganie, błądzący albo schizmatycy.
Trzy czwarte całej ludzkości na ziemi – jeszcze nic nie wie o Chrystusie. Przy końcu XIX
wieku tylko jedna ósma część ludzkości była katolicka. Były to liczby, nad którymi ks.
Berthier nie mógł przejść do porządku dziennego. Tak przerażająco wielka ilość dusz
nie miała i nie ma jeszcze żadnego udziału w owocach Odkupienia. „Żniwo wprawdzie
wielkie, ale robotników mało”. Od czego to zależało? Czy było za mało powołań? Tych
wezwań Bożych? Nie! To byłoby niezgodne z Opatrznością Bożą. Bóg chce zbawienia
dusz i to wszystkich dusz i ku temu daje wszelkie środki.
Brak powołań, twierdzi ks. Berthier razem z św. Janem Bosko, to wina przede
wszystkim ludzi. Ludzie nie dopisują. Kapłani, rodzice, nauczyciele nie spełniają
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należycie swego obowiązku i nie troszczą się o rozwinięcie zalążków powołania, które
daje Bóg. Jest rzeczą bardzo ważną, jak otoczenie dziecka, a przede wszystkim rodzice,
myślą i mówią o samym powołaniu i o kapłaństwie. Wiara silna będzie zawsze
pierwszym fundamentem dla każdego nadprzyrodzonego powołania. Powołania
kiełkują w rodzinach i w okolicach, gdzie żywo rozkwita życie z wiary. Powołanie nie
jest oczywiście żadnym dziełem ludzkim, to Bóg wzywa. Ale z powołaniem dzieje się tak
jak z nawróceniem grzesznika. Bóg daje łaskę, ale ludzie mogą przyczynić się dobrym
przykładem, radą i zachęcającym słowem do pobudzenia powołania. Gdy zabraknie tej
pomocy, powołanie nie zakiełkuje. Wielu młodych ludzi nie pomyśli o kapłaństwie i
zakonie, gdy nikt o tym nie będzie mówił, gdy się będzie celowo te sprawy odsuwało na
bok lub całkowicie odrzucało, a uwydatniało walory innych zawodów. Wtedy nie
powinniśmy się dziwić, że żniwo jest tak wielkie, a robotników tak mało.
W takim duchu pisał ks. Berthier swoje książki i artykuły. Nie ustawał w
zachęcaniu swoich braci w kapłaństwie do współpracy w dziedzinie tak bliskich mu
ideałów:
„Jest naszym obowiązkiem, nas, kapłanów Chrystusowych, abyśmy
doprowadzili do rozkwitu zalążek Boskiego wezwania, któremu grozi zagłada przez
rodziny, przez wychowanie, przez otoczenie. Żadne inne dzieło w naszej pracy
duszpasterskiej nie jest tak palące jak właśnie to. Pan Bóg wyznaczył nas tak samo jak
do spełniania duszpasterstwa — do tego, abyśmy strzegli dla Niego wzbudzone
powołania, pielęgnowali je i dopomagali do ich rozwoju".
Z uniesieniem mówi o swoich latach młodości. Nie zapomniał nigdy, co dobry
proboszcz Champon uczynił dla niego samego i dla wielu innych w sprawie powołań. I
jego przykład chciał naśladować w życiu. Nigdy nie zaniedbał żadnej okazji, by w swoich
książkach zachęcić czytelników, aby troszczyli się o powołania kapłańskie i zakonne, a
szczególnie, by wspierali szkoły apostolskie i domy misyjne. W swojej książce o
kapłaństwie kładzie silny nacisk na to, aby każdy kapłan troszczył się o budzenie i
pielęgnowanie powołań kapłańskich, omawia wiele drobnych spraw i obowiązków z
tym związanych i dodaje szereg praktycznych wskazówek. Następne rozdziały
niniejszego życiorysu okażą, jak potrafił mężnie i wytrwale, w czynie i słowie, stać na
straży urzeczywistniania tych ideałów.
Już w pierwszej swej książce okazuje ks. Berthier szczególne zainteresowanie
dla rozmaitych stanów życiowych. Mówi o małżeństwie chrześcijańskim, o
poświęconym Bogu życiu bezżennym i o życiu zakonnym. Wszystkie te stany są
uświęcone i przez Boga ustanowione. Ale nie są one równe pod względem
doskonałości i nie doprowadzają w równy sposób do szczęśliwości wiecznej. Ten temat
pasjonował go przez całe życie. Pomiędzy wyczerpującą pracą na Świętej Górze, a
misjami i rekolekcjami, w krótkich chwilach wytchnienia, siedział pochylony nad
dziełami św. Tomasza z Akwinu i św. Alfonsa Liguoriego, Suareza, ślęczał nad innymi
utworami traktującymi podobny temat, i z arsenałem mnóstwa notatek gotował się do
pisania swoich dalszych dzieł popularnych. Każde niemal jego dzieło przynosi nam coś
nowego z tej dziedziny. Temat ten poruszał go do głębi, i już jako młody kapłan w
kaplicy księży misjonarzy Saletynów wygłosił szereg konferencji o powołaniu, które
znalazły wielki oddźwięk w sercach i umysłach współbraci i które w roku 1874 na ich
żądanie ogłosił drukiem.
Znamienną jest rzeczą, że książka ta pod tytułem: „Wybór stanu a powołanie"
ukazała się w Rzymie. A sprawa wyglądała tak: ks. Berthier studiował gruntownie swój
temat i gromadził odpowiednie materiały, przy czym poczynił pewne spostrzeżenia.
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Otóż ówczesne opinie na ten temat były w sprzeczności z poglądami i tezami
dawniejszych sławnych nauczycieli Kościoła. Aby nowej publikacji nadać odpowiednią
wagę i rangę, postanowił być przezornym. Wbrew dotychczasowym swoim zwyczajom
podał dokładnie źródła materiałów. Znalazła się ich pokaźna liczba około sześćset.
Następnie posłał swoje dzieło do aprobaty papieskiemu teologowi O. Gotti OP i oddał
do druku w wydawnictwie Rozkrzewienia Wiary Świętej (De Propaganda Fide) — w
Rzymie.
Broszura pt. „Jakie jest moje powołanie?" (tłumaczona także na język polski)
wydana cztery lata później w formie dialogu pomiędzy ojcem misjonarzem a jego
młodym przyjacielem Teofilem, nie jest niczym innym, jak lekcją z książki „Wybór stanu
a powołanie" przystosowaną do mentalności ludzi prostych w wieku młodzieńczym. Na
koniec opublikował w roku 1892 dzieło pt. „Stan zakonny". Jest to podręcznik dla osób
zakonnych i tych, którzy nimi kierują. A w roku 1902 wyszło dziełko przeznaczone dla
kapłanów, zakonników i wiernych pt. „Błogosławieni czystego serca". Jest to dzieło
traktujące o zachowaniu doskonałej czystości w stanie zakonnym i w życiu świeckim.
Dlaczego postanowił tak planowo i systematycznie zachęcać dusze ludzkie do
doskonałości, wychowywać i kierować do wyższego życia duchowego? Podobnie jak
św. Alfons Liguory i św. Franciszek Salezy, był przekonany, że jedna dusza doskonała
jest milsza Bogu, niż tysiące niedoskonałych i że jeden święty więcej przyczynia się do
chwały Bożej, niż tysiące niedoskonałych i że jeden święty więcej przyczynia się do
chwały Bożej, niż tysiące zwykłych chrześcijan i że pomnożenie takich dusz elitarnych
stanowi ratunek dla świata. Czyż silna elita nie stanowi dźwigni i zaczynu dla wielkich
grup ludzkich? Dlatego dążył do tego, aby tyle dusz, ile tylko możliwe, doprowadzić do
doskonałej miłości i do Boga. Na tym właśnie polega doskonałość.
„Cokolwiek się dzisiaj na ten temat myśli — pisze on — doskonałość jest
przeznaczona zarówno dla tych, którzy przebywają w klasztorach jak i dla tych, którzy
żyją w świecie. Jest to cel, do którego każdy chrześcijanin powinien zmierzać, chociaż
różne są drogi ku niemu.
Lęk przed doskonałością i cofanie się przed nią — to znaczy zepchnąć ze swej
drogi jedyne szczęście, które tu na ziemi człowiek osiągnąć może. Jednak sprawa nie
wygląda tak, aby wybór różnych dróg mógł być obojętny dla chrześcijanina, przecież
jedna droga może być lepsza od drugiej.
Czy w poglądach na te sprawy nie brakowało katolikom przypadkowo
prawdziwego rozeznania? Może słyszeliśmy już nieraz takie powiedzenia: „Matka w
rodzinie zdobywa sobie również tyle zasług, co dziewica", albo: „Niewiasta zamężna
ma więcej zasług, aniżeli stara panna". Z pewnością spotykamy czcigodne matrony,
którym nic zarzucić nie można i które bez najmniejszej wątpliwości u Boga więcej
znaczą, niż niektóre dziewice. Istnieją też „mądre" matki i „głupie" panny. U
poszczególnych ludzi doskonałość nie zawsze idzie w parze ze stanem, jaki sobie w
życiu obrali. Ale przytoczone twierdzenia idą za daleko, gdyż są zbyt ogólnikowe. Nie
powinno się nimi mierzyć poszczególnych osób, lecz należy porównywać stan ze
stanem i nie wolno oceniać stanu dziewictwa niżej, aniżeli to czyni Kościół.
Święty Sobór Powszechny Trydencki wypowiedział się na powyższe tematy dość
wyraźnie:
„Jeżeli ktoś twierdzi, że stan małżeński jest ważniejszy od dziewictwa i celibatu,
i że nie jest rzeczą lepszą zachowanie dziewictwa czy celibatu niż się ożenić, niech
będzie wyklęty".
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Bezżenność, którą się obiera i zachowuje dla wyższych względów, bywa w
Piśmie świętym każdemu zalecana. Uzasadnienia zaś do tego zostały w Katechizmie
Trydenckim wyraźnie przedstawione:
„Nic bardziej nie może zadowolić i uszczęśliwić wiernego chrześcijanina, jak
prawda, że dusza zwolniona od ziemskich trosk i panująca nad skłonnościami
cielesnymi, znajduje swoje szczęście i radość jedynie w dążeniu do pobożności i w
rozważaniu rzeczy niebieskich".
„Małżeństwo chrześcijańskie jest dobre i święte, ale stan dziewictwa jest lepszy,
ponieważ ułatwia ludziom oddanie się Bogu i zajęcie się sprawami duchowymi.
Ewangelia zaleca każdemu człowiekowi nie tylko dziewictwo, lecz także
dobrowolne ubóstwo i posłuszeństwo. Te trzy rady ewangeliczne są całkowicie na to
nastawione, by ludzi oczyścić z wszystkich błędów i uzdolnić do praktykowania miłości
Bożej. One stanowią istotę stanu zakonnego, który jest stanem doskonałości. Czy
zatem można mówić, że pojęcia życie zakonne i stan doskonałości się pokrywają?
Oczywiście, że nie. To samo ma tylko, znaczyć, że stan zakonny, gdy chodzi o jego
istotę, jest jednym z najskuteczniejszych środków do osiągnięcia doskonałości i do
wytrwania w łasce. Dlatego nie wahają się niektórzy święci nazywać stan zakonny
największą łaską, jaką może człowiek po chrzcie świętym osiągnąć.
Poszczególni ludzie czynią dobrze, wybierając stan małżeński. Ale wszystkim
żyjącym w stanie bezżennym, a chcącym zachować czystość, należy radzić, by obrali
życie zakonne. To jednak jeszcze nie powód, by iść za sloganem: albo klasztor, albo
małżeństwo. Są przecież dusze, które czują powołanie do stanu dziewiczego, ale nie
odpowiadają im pozostałe rady ewangeliczne. Są także dusze, które pragną poświęcić
się Bogu, ale swej tęsknoty za klasztorem z tych czy innych względów urzeczywistnić
nie mogą. Takie dusze są powołane, by swojemu życiu w świecie nadać sens i treść
owocnym powiązaniem dziewiczości i chrześcijańskiej miłości bliźniego".
Ks. Berthier nie mógł się pogodzić z faktem, że takich ludzi nazywało się
„starymi pannami" i „starymi kawalerami". Twierdził, że jest to poniżające i krzywdzące
a stanowisko takie świadczy o braku szacunku dla bezżenności, zwłaszcza gdy w
dodatku pozwalano sobie na nazywanie tych ludzi pasożytami społecznymi: „Czy taki
święty Benedykt Labre, który zastał wyniesiony na ołtarze nie jako kapłan czy zakonnik,
lecz który jako pątnik o żebraczym chlebie pielgrzymował od jednego sanktuarium do
drugiego dla wielbienia Boga w tabernakulum — może być nazwany „starym
kawalerem", — „nierobem" lub „pasożytem społecznym"? A więc przechodźmy ze
czcią obok tych prawdziwych dzieci Kościoła, które z miłości ku Bogu i dzięki Jego łasce
żyją w stanie bezżennym.
Ks. Berthier gorliwie bronił takich bohaterów. Czuł się z nimi związany i umiał
ich podnosić na duchu. Odczuwał głęboką niechęć do wszelkiej polemiki, ale gdy szło o
obronę tego ideału, chętnie kruszył kopię.
U nas (w Holandii — Z.K.) w ubiegłym stuleciu Korneliusz Broere bardzo pięknie
scharakteryzował dziewictwo:
„Przez dziewictwo rezygnuje człowiek ze swoich najserdeczniejszych związków,
korzyści, rozkoszy i radości światowych, a uszczęśliwia swego ducha wyższą światłością.
I duch, i wola stają się przepełnione radością, oddając się jedynie Bogu. Ogólnie rzecz
biorąc, można stan dziewictwa nazwać rezygnacją z rzeczy światowych dla dokonania
zaślubin z Bogiem w Chrystusie, aby dopomóc do rodzenia się dzieci Bożych, gdyż
miłość Boża zapala miłość bliźniego". (Gerard Bron, Cornelius Broere en de katholieke
emancipatie, s. 82).
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Te słowa uradowały szczerze ks. Berthiera, który sam pisał:
„Pobożność i oddanie się wszystkim wielkim dziełom szukają najczęściej ucieczki
do serc, które przez czystość stoją dla nich otworem."
Radował się ogromnie szlachetnym i owocnym związkiem cnoty dziewictwa z
chrześcijańską miłością. Cnota ta według niego staje się macierzyństwem, które
przyjmuje i wychowuje dzieci dla Chrystusa. Czyż mogły pozostać bezowocne zaślubiny
Chrystusa z oblubienicą? Przez swe cnoty, dobre przykłady i wszelkie inne okazy miłości
chrześcijańskiej, otrzymuje oblubienica Chrystusowa dar doprowadzania dusz do
Chrystusa, co można nazwać „rodzeniem dzieci" dla Niego.
We wrześniu 1904 roku zmarła w Marsylii panna Bapistina Legrand, która
wykształciła dwudziestu pięciu biednych chłopców na księży. Donosi o tym ks. Berthier
w swoim „Posłańcu św. Rodziny", i dodaje:
„Panna Legrand może być wzorem dla tych, którzy nie wiedzą, na jakie
szlachetne cele ofiarować swoje bogactwo... Takie uczynki ukazują nam, jak owocne
może być dziewictwo dla Kościoła Katolickiego. Któraż to matka miała szczęście
zobaczyć przy ołtarzu dwudziestu pięciu swoich synów? Panna Legrand doznała
szczęścia i radości patrzenia na dzieci swego ducha, swej miłości i swej pobożności".
Przy innej okazji napisał:
„Zajmujemy się od wielu lat wychowaniem i wykształceniem misjonarzy.
Przypatrzmy się raz cudom chrześcijańskiej miłości bliźniego, zdziałanym przez
chrześcijańskie panny i wdowy. Skromność tych bohaterek miłości czułaby się jednak
dotknięta, gdybyśmy za ich życia ogłaszali to wszystko, co o nich wiemy. Znaliśmy je i
znamy jeszcze, te anioły przy łożach śmierci, ocierające pot śmiertelny z czoła
umierających, a stają przy nich w ostatniej walce ich życia na ziemi — niebo im
otwierają. Powierzono mi raz przewodnictwo duchowe nad pewną biedną robotnicą,
która wszystkie swoje wolne chwile poza pracą w niedziele i w dni powszednie
poświęcała, by spędzić je przy łożu umierających i pomagać im w ostatnich chwilach.
To był jej odpoczynek. Jej oddanie się i poświęcenie, jej pobożność i dobroć, były znane
całemu otoczeniu".
Ks. Berthier mówił o tych sprawach na podstawie swego bogatego
doświadczenia. Oto znów jego słowa:
„Zachowany w czystości z ducha chrześcijańskiego stan bezżenny bynajmniej
nie pogrąża człowieka w bezowocnym odosobnieniu, przeciwnie stanowi prawdziwą
cnotę społeczną, rodzącą dobre uczynki, dzieła apostolskie i zbawienne przykłady.
Przykład dziewictwa stanowi rodzaj bodźca dla małżonków. Już św. Ambroży ojciec
Kościoła wykazał, że dziewictwo wywiera wielki wpływ na życie małżeńskie.
Stan dziewictwa wpływa rzeczywiście korzystnie na płodność życia
małżeńskiego.
Powstaje działanie wymienne, albowiem zdrowie i kwitnące życie rodzinne
stwarza najlepsze warunki dla powstania licznych i dobrych powołań kapłańskich i
zakonnych, a one znów oddziaływają na rozwój katolickiego życia rodzinnego".
Ks. Berthier byłby się chyba znów najchętniej podpisał pod słowa ks. P. H.
Morgentes SJ, w których znajdują się jego ulubione idee:
„Rodziny chrześcijańskie potrzebują stanu bezżenności księży i zakonników.
Jeżeli nie będzie kwitła stała i zawsze żywa czystość w Kościele, jeżeli nie będzie w nim
działalności dusz dziewiczych, możemy być pewni, że świętość rodziny w naszym
zmysłowym społeczeństwie nie zakwitnie". (La vocation religieuse dans l'Eglise, s. 63—
65).
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Po tym wszystkim nie dziwimy się, że ks. Berthier zwraca się do swoich braci w
kapłaństwie z palącym wezwaniem:
„Nie lękajmy się zachęcać dusz do życia doskonałego. Chrystus sam czynił to
jasno i wyraźnie, tak samo Apostołowie. Ojcowie Kościoła do tego gorliwie nawoływali.
Najwięksi święci wszystkich czasów poświęcali się dla krzewienia tej idei".
I dalej snuje takie wywody:
„Nie należy oczekiwać, aby nasza młodzież zainteresowała się zachowaniem
stanu dziewiczego, jeżeli od swoich przewodników duchowych nigdy lub tylko rzadko
usłyszy słowa zachęty. Jak mogą rodzice w tych ważnych zagadnieniach życiowych być
drogowskazami i służyć dzieciom pomocą, jeżeli dla nich samych te sprawy są obce lub
niezrozumiałe?"
Ks. Berthier stwierdził, że w całym szeregu katechizmów (a znał ich pokaźną
liczbę), które w ciągu ostatniego stulecia były wydawane przez poszczególne diecezje,
sprawa rad ewangelicznych była zupełnie przemilczana. Ale kapłan nie może tych
spraw przemilczeć. Jednym z najważniejszych obowiązków w pracy duszpasterskiej —
to służenie radą i pomocą swoim dzieciom duchowym przy wyborze stanu. Jak
nieskończenie więcej działoby się w świecie, gdyby wiernym głosiło się naukę o radach
ewangelicznych w całej ich pełni i pięknie:
„Dlatego jest rzeczą konieczną — mówi ks. Berthier — aby kapłan miał jasne i
prawdziwe pojęcia o różnych stanach życiowych, aby studiował całe zagadnienie, by
móc należycie pouczać wiernych i ich dzieci w konfesjonale, na ambonie, w
katechizacji, aby mógł im dawać odpowiednie rady, wskazówki i zachęty".
Ks. Berthier przychodził z taką pomocą niejednej duszy. Miał prawdziwy dar
rozpoznawania powołań. „Bóg jeden wie, ile wybranych dusz opuszczało jego
konfesjonał, przemienionych na duchu i uszlachetnionych, aby potem wejść na drogi
wezwania Bożego" — stwierdzają jego współbracia zakonni. W ubiegłym stuleciu chyba
nikt we Francji nie mówił tyle i nie pisał tak wiele na temat wartości dziewictwa i
czystości praktykowanych zarówno w świecie jak i w klasztorach. Nie było misji czy
rekolekcji, w których by nie omawiał ważności tego zagadnienia.
Jako misjonarz ludowy i autor wielu pism stykał się z osobami, które dążyły do
wewnętrznej i głębokiej przemiany życia duchowego. Niektórymi z nich kierował ustnie
i pisemnie przez długie lata, korzystając z licznych okazji do urzeczywistnienia swych
ideałów. Potrafił, na przykład, skłonić kilka pań do bezinteresownego oddania i wręcz
bohaterskiej ofiarności: latami pracowały nad rozpowszechnieniem jego pism i
pomagały przy założeniu zgromadzenia niejednokrotnie wspomagając finansowo
rozpoczęte przedsięwzięcie. Oglądając z bliska, przynoszące takie owoce, trwanie w
stanie dziewiczym a nawet wstrzemięźliwość w małżeństwie, wzruszał się do łez.
Dopiero wtedy można zrozumieć ks. Berthiera, gdy pojęcia „duszpasterstwo"
nie będzie się traktowało zbyt ciasno. Duszpasterstwo w ścisłym tego słowa znaczeniu
nie spełnia drogi prawdziwego życia chrześcijańskiego. Nie staje ono na wysokości
swego zadania, gdy brak mu odpowiedniej gorliwości w stosunku do dusz
nastawionych na wyższe ideały, gdy nie idzie za wskazówką i przykładem Zbawiciela,
który pochwalił normalne życie według przykazań, ale dla chcących dążyć do
doskonałości poszerzył wymagania dodając rady ewangeliczne.
Ks. Berthier jako misjonarz ludowy czynił wszystko, co leżało w jego mocy, aby
jak największą liczbę dusz wprowadzić na drogi wiodące do doskonałości
ewangelicznej.
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Scharakteryzował kiedyś bezwiednie siebie samego, gdy do wizytatorki w
Tilburgu, siostry Joanny Salezji pisał:
„Jeżeli macie jakieś trudności, a ja wam mogę służyć wyjaśnieniem, uczynię to
zawsze chętnie i z całego serca, gdyż tutaj na ziemi sprawia mi największą radość to, że
mogę przyjść z pomocą duszom, pragnącym poświęcić się Bogu".
Gdy czyta się w ostatnich latach niektóre przemówienia Ojca świętego Piusa XII,
rozmaite pisma Kongregacji od Spraw Zakonnych na temat braku powołań, albo listy
pasterskie biskupów holenderskich, belgijskich i francuskich, odnajdujemy w nich
zawsze tę samą wielką troskę, jaka przepełniała serce i duszę ks. Berthiera. Chociaż styl
jego może już dziś wydawać się nieco przestarzały, ale jego ulubione idee na temat
wyboru stanu i powołania są również świeże jak niegdyś. Jak nić czerwona ciągną się
one przez kanwę jego życia i książek przekazanych potomności.

Rozdział XV - ORGANIZATOR I PIONIER
Rok 1876 zaznaczył się dla księży misjonarzy Saletynów jako punkt zwrotny w
ich historii. Do tej pory brakowało temu skromnemu stowarzyszeniu misjonarzy
zakonnych trwałej podwaliny. Rządzili się jedynie tymczasową regułą. Pomiędzy
współbraćmi kapłanami nie było jedności na temat celu ich pracy i zadań oraz modelu
życia. To wszystko stwarzało poczucie niepewności i niezadowolenia. Jak się na
przyszłość urządzić? Czy prowadzić życie apostolskie i duszpasterstwo na wzór
zakonów czynnych, czy też nastawić się na życie surowe i pokutnicze w duchu
Kartuzów lub Trapistów?
Dnia 2 lutego 1865 roku przełożonym został wybrany ks. Giraud. Znamy już jego
nastawienie, jego poglądy. Duch z La Salette według niego to duch pokuty i
zjednoczenia z Maryją, która jest wzorem dla wszystkich pokutujących i ofiarnych dusz.
Musiał jednak liczyć się z faktami i z rzeczywistością. Ojcowie ci bądź co bądź byli
według planu zarządu diecezji duszpasterzami w sanktuarium Maryjnym i misjonarzami
ludowymi w diecezji.
Ks. Giraud dążył sumiennie do tego, żeby zgromadzenie rozwijało się w obydwu
kierunkach. Otóż jak wyglądał jego plan: Kongregację mianoby podzielić na dwa
ugrupowania: część księży pełniłaby służbę czynną jako misjonarze, a inni prowadziliby
życie kontemplacyjne. Ci ostatni mieliby wykonywać czynności duszpasterskie,
prowadząc jedynie rekolekcje dla księży, kleryków i zakonników, a swoim surowym
życiem pokutnym oraz modlitwą wspieraliby pracę swych współbraci.
Życie tych dwóch kategorii odpowiadałoby posłannictwu Maryi wyrażonemu
przez Jej łzy i Jej polecenia. Jeden przełożony kierowałby obiema grupami i wszystkich
obowiązywałby taki sam nowicjat.
Ów piękny plan przedstawiony do zatwierdzenia w roku 1869, został odrzucony
przez odpowiednie instancje jako nierealny. Zamierzał zbyt wiele osiągnąć i zawierał w
sobie rzeczy nie dające się pogodzić. Byłoby niemożliwością prowadzić taką instytucję o
podwójnym charakterze i w sposób zadowalający utrzymać jej rozwój. Planu tego nie
aprobował również ks. Orcel, wikariusz generalny, człowiek o bystrym i praktycznym
umyśle.
W rok później opracował ks. Giraud inny projekt wraz z konstytucjami. Uczynił
to na życzenie ks. bp Pauliniera, który w 1870 r. został biskupem w Grenoble. Projekt
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został dostarczony w roku 1872. Ale pod rządami tego księcia Kościoła nie doszło do
ostatecznego ustalenia form życia nowego zgromadzenia zakonnego.
W uroczystość Matki Bożej Gromnicznej 1874 roku został ks. Giraud po raz
czwarty obrany przełożonym. Świadczy to, że współbracia zakonni darzyli go wielkim
zaufaniem i cenili go wysoko, chociaż nie podzielali zdania odnośnie jego idei i planów
w sprawie przyszłości zgromadzenia. Większość była rzeczywiście za aktywnością
duszpasterską zgromadzenia i on sam najlepiej to dostrzegał.
Gdy w roku 1875 biskupem ordynariuszem Grenoble mianowany został Fava,
człowiek wielkiego ducha apostolskiego i dotychczasowy biskup misyjny, ks. Giraud
uznał ten moment za stosowny, by zrzec się swego urzędu przełożonego. Nie chciał,
aby jego osobiste przekonania stały na przeszkodzie koniecznemu rozwiązaniu
istniejących trudności. Jego następcą został wybrany ks. Archier, który po raz drugi
objął zarząd zgromadzenia. Ks. Giraud, który teraz razem ze swoim byłym nowicjuszem
ks. Berthierem i ks. Perrin został wybrany asystentem generalnym, otrzymał także
urząd przełożonego domu pod wezwaniem Naszej Pani de Pipet w Vienne. Udzielał
dalej rekolekcji dla kapłanów, sióstr, kleryków i zakonników i pisywał książki, które mu
przyniosły wielką sławę. Zaliczono go później do rzędu najlepszych pisarzy religijnych
Francji XIX wieku. Wydawało się na zewnątrz, że poglądy jego poszły obok głównego
nurtu rozwoju własnego zgromadzenia zakonnego. Tak jednak nie było. Głęboki wpływ
jego duchowych nauk i jego silnej indywidualności działał nadal w zgromadzeniu księży
misjonarzy Saletynów.
Wybór ks. Archiera jako następcy ks. Girauda nastąpił dnia 10 lutego 1876 roku.
W tym samym dniu odnowili księża na jego ręce swoje śluby zakonne. Zanim jednak
przystąpili do wyborów, na zalecenie ks. bpa Favy obradowali wszyscy współbracia
zakonni na temat organizacji życia zakonnego i przyszłej działalności aktywnej w
duszpasterstwie. Owocem tych obrad był nowy regulamin, a ściśle nowy projekt
statutu i zwyczajów zgromadzenia, który jeszcze w październiku został przedłożony ks.
Biskupowi. W tym samym miesiącu ks. bp. Fava zatwierdził nowy statut. Wielki
problem, który poruszał serca i umysły księży misjonarzy przez tak długi okres czasu,
został nareszcie mądrze i roztropnie rozwiązany. Kierunek czynny, realizacja ideału
misjonarskiego, odniosły ostateczne zwycięstwo. Księża misjonarze trzymając się
tymczasowego „regulaminu" praktykowali już zasadniczo ten kierunek uprawiając
duszpasterstwo nadzwyczajne — rekolekcje i misje — w wielu diecezjach Francji. Ale
stowarzyszenie ich miało zawsze jeszcze tylko lokalny i czysto diecezjalny charakter.
Przez aprobatę konstytucji stworzył ks. bp Fava warunki, by przenieść zgromadzenie
także do innych diecezji Francji.
Ustanowienie nowych reguł pchnęło stowarzyszenie zakonne na nowe silne
tory. Było to wielkie osiągnięcie. Ale nie mniej ważną sprawą było urządzenie własnego
szkoleniowego domu zakonnego dla tej małej jeszcze społeczności zakonnej. Gdy ks.
Berthier składał w roku 1865 swoją pierwszą profesję zakonną, zgromadzenie liczyło
jedenastu członków. W roku 1876, gdy upływało już 25-lecie od założenia kongregacji,
ilość jej członków wynosiła także tylko jedenastu. Była to oczywiście zbyt mała grupa,
by mogła podołać wymaganym obowiązkom i pracom. Od czasu do czasu wstępował
nowy kapłan diecezjalny albo kleryk do tego zgromadzenia, ale inni po namyśle
występowali. Tak więc nie przekraczano punktu martwego. Dopóki nie zorganizowano
stałego i regularnego dopływu nowych członków Zgromadzenia, fundacja nie miała
przyszłości. Było więc rzeczą zupełnie naturalną, że księża, a szczególnie młodzi,
pomyśleli o założeniu małego seminarium duchownego, („szkoły apostolskiej") albo
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juwenatu pod własnym wychowawczym kierownictwem. Ks. Archier omówił plan z
Radą Generalną. Postanowiono przedłożyć go do aprobaty biskupowi ordynariuszowi
w Grenoble. Ten nie tylko dał aprobatę, ale zachęcił do jak najszybszego założenia
nowej instytucji.
Ks. Berthier, bardzo aktywny przy uchwalaniu nowych reguł i Konstytucji,
musiał się teraz zająć, w miarę swoich możliwości, organizowaniem i kierownictwem
tej nowej instytucji wychowawczej. Z pełnym zaufaniem powierzył mu ks. Archier tę
nową funkcję. Historyk pierwszej szkoły apostolskiej księży Saletynów — ks. Rahier
stwierdza, że ks. Berthier był autorem myśli, aby stworzyć własne studium szkoły
średniej, co zyskało uznanie jego współbraci.
Ks. Berthier, który wydał właśnie dwa lata przed tym w Rzymie swoje dzieło pt.
„Wybór stanu a powołanie" i zapoznał się z tej okazji z niejednym zagadnieniem w tej
dziedzinie, z natury rzeczy nadawał się na kierownika takiej szkoły. Jego ujmująca
powierzchowność i dobry charakter predestynowały go niejako na człowieka, którego
potrzebował ks. Archier na takim stanowisku.
Aby się z tego rodzaju instytucją i jej doświadczeniami lepiej zapoznać, nowo
mianowany dyrektor zwiedził Małe Seminarium Duchowne Księży Jezuitów w
Avignionie. Fundacji tej dokonał słynny pedagog jezuicki ks. Alberich de Forestas, znany
ze swojej twórczej myśli pedagogicznej i z niezmordowanej energii w dziedzinie
administracji. Gdy umierał w roku 1876, pozostawił po sobie osiem dobrze
prosperujących zakładów tego typu. Za jego przykładem poszły inne zgromadzenia
zakonne. Ks. Berthier nie był jedynym, który pojechał do Avignionu, by przypatrzyć się
ukształtowaniu się tego dzieła. Tu zapoznał się z jego duchem, organizacją i
zwyczajami. Nie był to juwenat utworzony dla zdobycia członków dla zgromadzenia,
ale instytut ten z powodu wysokiego poziomu naukowego i metod wychowawczych,
które stosowano oraz wspaniałych osiągnięć mógł stanowić wzór dla podobnych mu
zakładów. Ks. Berthier dał się pouczyć o wszystkim i uznał, że wiele mogło zostać
przejęte prawie bez zmian.
Poza zwykłymi trudnościami, jakie każda tego rodzaju fundacja ze sobą
przynosi, widział ks. Berthier i jego współpracownicy także inne przeszkody, które
wynikały z zadań duszpasterstwa nadzwyczajnego w rozmaitych placówkach już
poprzyjmowanych, a szczególnie na górze La Salette. Maryja jednak wymagała, aby to
ognisko apostolatu zainicjowane zostało na górze Jej objawienia. Studenci, którzy
wkrótce mieli tu wstępować, stanowili nadzieję młodego zgromadzenia. Można więc
było powiedzieć, że Maryja i tym dzieciom nakazała, aby głosiły Jej posłannictwo
całemu ludowi. Młodemu i gorliwemu dyrektorowi wydawało się, że nowy zakład pod
auspicjami Maryi będzie najlepiej odpowiadał zamierzeniom Jej Miłosierdzia. Zabrał się
od razu z ufnością i energią do pracy.
W numerze lipcowym „Roczników" donosi ks. Berthier w obszernym artykule o
bliskim otwarciu, po wakacjach, nowego zakładu kształcenia przyszłych misjonarzy:
„Szkoła rozpocznie swoją pracę w sierpniu tego roku. Będzie prowadzona przez
samych księży misjonarzy. W miesiącach wielkiego napływu pielgrzymów studenci
będą mieszkali w miejscu sanktuarium na Świętej Górze. W innych miesiącach roku
będą umieszczeni w domu św. Józefa koło Corps. Ponieważ ci młodzieńcy przeważnie
zamierzają zostać misjonarzami Matki Boskiej Saletyńskiej, będą starannie szkoleni w
muzyce i śpiewie kościelnym, w ceremoniach liturgicznych i otrzymają odpowiednie
wychowanie religijne odpowiednio do ich wieku. Warunkiem przyjęcia do tej szkoły
specjalnej, lub małego seminarium, jest świadectwo moralności, pochodzenie z
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przykładnej i praktykującej rodziny katolickiej, dobre zdrowie, wykształcenie
podstawowe, dostateczne zdolności, i dobry, nienaganny charakter. Poszczególne
kursy Małego Seminarium będą w szybkim tempie dostarczały wiedzę w
nieprzerwanym ciągu, łącznie z religijnym wychowaniem.
Z tych względów nie wyjeżdżają też alumni na wakacje do rodziców, chyba tylko
z bardzo ważnych powodów. Pobyt na Świętej Górze, rozmaite nabożeństwa i
ćwiczenia duchowne w sanktuarium Maryjnym, w których biorą udział w czasie
wakacji, będą wspaniałym urozmaiceniem po przebytych miesiącach studiów i będą
zarazem stanowiły odpoczynek po całorocznych wysiłkach umysłowych. Na
zakończenie kursu nauk średnich, tym, którzy będą chcieli wrócić do świata, lub
wstąpić do seminarium diecezjalnego albo do innych zakonów, pozostawi się całkowitą
swobodę wyboru.
Na reakcję nie trzeba było długo czekać. Do administracji klasztoru zaczęły
napływać nie tylko listy z zapytaniami i prośbami o bliższe informacje i naświetlenia
rozmaitych problemów oraz podania o przyjęcie ale i pisma sceptyczne lub krytykujące.
Ks. Berthier cierpliwie i wnikliwie odpowiadał na wszystko. Już w następnym numerze
„Roczników" znajdujemy odpowiedzi na szereg postawionych pytań. W oparciu o
naukę św. Tomasza z Akwinu i Suareza naszkicował obraz prawdziwego alumna
przebywającego w zakonnej szkole apostolskiej. Szkoła taka nie powinna stanowić
tylko i wyłącznie instytucji, w której zdobywa się wiedzę. Dla przyszłego adepta do
zakonu powinna mieć także charakter szkoły życia zakonnego. Alumn przyswaja sobie
normalny materiał naukowy podany uczniom w szkołach średnich, ale obowiązują go
także ćwiczenia życia zakonnego. Uczniowie Małego Seminarium muszą zatem być
poddani takiej formacji zakonnej, takiemu kierownictwu, jak ongiś poddali się
kierownictwu i zwierzchnictwu św. Benedykta — święci Maur i Placyd.
Kto pragnie zostać misjonarzem ludowym, powinien od wczesnej młodości
przyzwyczajać się do życia modlitwy i ofiary. Musi być hartowany na trudy i wysiłki, z
jakimi związany jest tego rodzaju apostolat. Bez tej zaprawy od najmłodszych lat, nie
sprosta późniejszym zadaniom. Wszak młodzież przeznaczona do różnych zawodów
świeckich także zostaje wcześnie do tego przygotowywana. Czyż nie jest zatem rzeczą
celową, aby młodzi kandydaci na zakonników zaprawiali się jak najwcześniej do
prawdziwych trudów życia zakonnego? Dla udokumentowania swoich poglądów
przytaczał ks. Berthier wypowiedzi sławnych Mężów Bożych, Ojców Kościoła, a nawet
Pisma świętego:
„Jest rzeczą dobrą dla człowieka przyzwyczajać się do znoszenia jarzma od
dzieciństwa swego. Młodzieniec, który staje się później dorosłym i starcem, nie
powinien schodzić z drogi, na którą wszedł w młodości swojej".
Zastanawiano się, czy nowej szkole apostolskiej nie zabraknie uczniów. Ks.
Berthier odpowiedział, że nie ma obaw, bo już wielu rodziców różnych stanów
zgłaszało swoich chłopców, lecz ograniczone możliwości nie pozwalały przyjąć
wszystkich. Te ograniczenia — to: brak miejsc i brak środków materialnych. Już od
samego początku przyjęcie wielu chłopców trzeba było odłożyć na później z tych
właśnie względów. Kierownictwo czekało na stypendia fundowane przez
dobroczyńców, aby wielu z tych biednych studentów mogło poświęcić się służbie
Najświętszej Panny Pośredniczki z La Salette. Dalej odpowiada ks. Berthier:
„Bogate i bezdzietne rodziny, które darzą nas zaufaniem, mogłyby zaofiarować
stypendium na koszt wykształcenia jednego misjonarza. Myśli nasze biegną i apelują do
serc niejednej pobożnej dziewicy chrześcijańskiej. Według wyrażenia jednego z
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biskupów może taka kobieta zostać matką nie przestając być panną, jeżeli zaadoptuje
jednego z biednych alumnów, pokrywając jego koszty utrzymania i wychowania w
seminarium. Dziewicą będzie jak Maryja i jak Maryja będzie miała syna, misjonarza.
Liczba naszych studentów będzie wzrastać w miarę udzielanego nam wsparcia".
Ks. Berthier posiadał sztukę zdobywania wsparcia dla swego przedsięwzięcia
bez zbytniego absorbowania kogokolwiek swoimi zamierzeniami.
Dnia 5 sierpnia 1876 roku szkoła apostolska rozpoczęła swą działalność.
Początkowo było piętnastu uczniów, których umieszczono w dolnej części budynków
klasztornych w La Salette. Trzech młodych księży odbywających swój nowicjat zostało
wyznaczonych na nauczycieli tej uczelni.
Ks. dyrektor donosił wkrótce dobrodziejom o tych początkach:
„W pierwszych dniach po swoim przybyciu odprawili uczniowie rekolekcje.
Trzeba było ich oczyścić z wszelkiej zmazy i pyłu świata, aby stali się pociechą dla
Płaczącej Pani. Od tego momentu zaczęli także swoje ćwiczenia w zachowaniu
milczenia, skromności i powściągliwości. Pielgrzymi zbudowani byli ich postawą. Dnia
15 sierpnia ze względu na uroczystości, w których brali udział, zostali przywdziani w
małe sutanny i komże. Sutanna stanowi rodzaj wyróżnienia za gorliwość. Pilniejsi
uczniowie mają prawo przywdziewać ją przy ceremoniach kościelnych. Gdy się komuś
udowodni brak pilności, za karę i pokutę nie daje się mu sutanny".
Tego roku zima była tak łagodna, że alumni mogli zostać na Świętej Górze do
samej Gwiazdki. Spędziwszy Święta Bożego Narodzenia w klasztorze, dnia 27 grudnia
pożegnali święte źródło, skąd przy biciu dzwonów udali się procesją na pobyt zimowy
do klasztoru św. Józefa w Corps. W następnych latach w okresie letnim zawsze
delegowano pewną grupę studentów do sanktuarium pielgrzymkowego. Byli tam
potrzebni jako ministranci i śpiewacy przy licznych nabożeństwach i uroczystościach
Maryjnych. W „Domu Pielgrzyma" odbywali regularnie swoje godziny lekcyjne, aby nic
nie utracić w zdobywaniu normalnej wiedzy. W czasie ferii wyruszali na różne wycieczki
w góry dla wspinaczki. Młodsi mieli w chwilach wolnych swoje gry i zabawy obok
klasztoru.
Czas spędzony na górze objawienia uważał ks. Berthier zawsze za wartościowy
także pod względem wychowawczym. Podkreślał to przy każdej okazji. Oto jedna z jego
wypowiedzi:
„Uzewnętrznienie życia religijnego, którego widownią stało się miejsce
cudowne, przykłady pobożności pielgrzymów, wszystko, co tam się widzi i słyszy, unosi
duszę ponad ziemię, człowiek staje w obliczu rzeczy nadprzyrodzonych. Ci, którzy
odbyli już jakąś pielgrzymkę, na pewno nas zrozumieją i będą mogli sobie wyobrazić, co
stałoby się z ich życiem, gdyby mogli rozbić swój namiot na tym nowym taborze.
Szczęście, którego pielgrzymi nie mogli sobie stworzyć, Opatrzność Boża przyznała
naszym studentom. Wszyscy oni pewną część czasu z okresu swego wykształcenia
spędzili na Świętej Górze, gdzie byli świadkami wielu wzniosłych wydarzeń, gdzie byli
słuchaczami nauk swoich nauczycieli, i gdzie zachęcał ich do postępu dobry przykład
kolegów. Mieli więc wiele okazji do pogłębienia swojej wiary".
Blisko Corps, przy drodze do Grenoble, księża misjonarze Saletyni posiadali już
od lat dom z przyległościami. Trochę opuszczone budynki, należące niegdyś do
skromnego gospodarstwa rolnego, służyły teraz jako przystań i mieszkanie dla
pracowników klasztoru. Stanowiły także kwaterę odpoczynkową dla samych
misjonarzy, gdy wyjeżdżali do miejsca pielgrzymkowego. Dom ten został w szybkim
tempie wyremontowany i urządzony jako dom studiów. Powiększono go i
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przystosowano do nowych warunków. Przy końcu jesieni był już gotowy do nowych
zadań.
Do domu św. Józefa został razem ze szkołą przeniesiony także nowicjat z Góry,
aby księża nowicjusze poza godzinami swoich ćwiczeń mogli także udzielać lekcji w
szkole apostolskiej. Z braku sił nauczycielskich uczyli także w niższych klasach już
zaawansowani studenci. Ten zwyczaj stosowany był jeszcze dosyć długo i ks. Berthier
przeniósł go także do Grave.
Tryb życia, jaki prowadzili ci młodzi ludzie, nie był wcale bagatelą. Wstawali oni
codziennie o godzinie 4.30. Po modlitwach porannych odbywali półgodzinne
rozmyślanie pod kierunkiem jednego z księży. Brali w ciągu dnia udział w rozmaitych
ćwiczeniach duchowych razem z całą społecznością zakonną, a gdy przebywali w La
Salette, także w publicznych nabożeństwach w kościele. Trzy razy do roku odbywali
kilkudniowe rekolekcje. Czas przeznaczony na studium był przerywany godzinami
rekreacji. Większą część tych chwil wolnych przeznaczano na pożyteczne prace fizyczne
w domu, w ogrodzie, na polu. „Praca ręczna — wyjaśniał ks. rektor — chroni
studentów od nudy chwil wolnych, od swawoli, którą przynoszą z sobą zabawy, a
niekiedy chroni przed bezowocnymi, a czasem szkodliwymi rozmowami, do których
często dają okazję spacery. Praca ręczna wpływa na wcześniejszą dojrzałość
młodzieńca. Umysł zmęczony nauką w czasie takiej pracy odpoczywa, uwalnia się od
napięcia i zaostrza się do dalszych wysiłków, a ruch wzmacnia ciało.
Niebezpieczeństwo nudy w czasie wolnym od pracy zostało zupełnie
zlikwidowane przez współdziałanie dwu księży spokrewnionych: Jana i Henryka
Berthierów. Dla odróżnienia jednego od drugiego nazywano pierwszego krótko ks.
Janem, a drugiego ks. Henrykiem. Ks. Henryk pełnił funkcję ekonoma i organizował
uprawę ziemi w ogrodzie i na polu. Alumni pomagali wydajnie przy założeniu ogrodu
warzywnego i winnicy, na łąkach i roli uprawnej. Były to zdrowe zajęcia, a efekt ich
zmniejszał koszty zarządu, których nie pokrywała skromna opłata uczniowska.
Pozostałe wolne chwile, które zwykle obracało się na wycieczki w góry, umiał
rozsądny rektor tak zorganizować, że przynosiły także korzyści ekonomiczne i zasługi
moralne. Gdy później w Grave przypomniał sobie swój pobyt w Corps, opowiadał
swoim studentom:
„Chociaż mieliśmy czasem tylko to, co niezbędne, to jednak nigdy nam niczego
nie zabrakło. Opatrzność Boża nigdy nas całkowicie nie opuściła. Bóg wymagał jednak
od nas, abyśmy sobie sami radzili. Pieczone gołąbki nikomu nie idą same do gąbki.
Trzeba zadać sobie przynajmniej tyle trudu, aby je schwytać. Gdy wiosną w górach La
Salette zaczął tajać śnieg, zabierałem paru studentów na przechadzkę, zbieraliśmy
kwiaty i rośliny, suszyliśmy je, naklejali na papier, i następnie sprzedawaliśmy
pielgrzymom jako pamiątki z Świętej Góry. To kosztowało wiele czasu i trudu, a
niektórzy dla niskiej ceny tej pamiątki nie przywiązywali wiele uwagi do całego
przedsięwzięcia, ale miało ono jednak duże znaczenie. Każdego roku zbieraliśmy tyle,
że wystarczało na utrzymanie dwóch lub trzech studentów. Nie zapominajmy o
prawdzie, którą głosi przysłowie: „Ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka".
Tysiące małych, drobnych wysiłków stworzyć może dzieła, których kosztami nie
obciążymy nikogo. Te małe wycieczki botaniczne, które łączyły przyjemne z
pożytecznym pozwalały niestrudzonemu fanatykowi pracy radośnie oddawać się
dawnym umiłowaniom, udostępniając zarazem swoim uczniom bogaty świat roślinny
górzystego Delfinatu.
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Stolica Apostolska wymaga obecnie, aby uczniowie szkół apostolskich nie byli
zupełnie odcięci od świata i pozwalano im na spędzanie części wakacji w domach
rodzinnych. Ks. Berthier był odmiennego zdania, zresztą nie on jeden. W istniejących
wówczas we Francji szkołach apostolskich nie zwalniano bowiem studentów na
wakacje i misjonarze w La Salette również się do tego stosowali. Przyłączyli się po
prostu do powszechnie panującego zwyczaju, gdyż ks. Berthierowi taki właśnie układ
odpowiadał najbardziej. Zapewne wpłynęła na to okoliczność, że letnie wakacje w
krajach południowych trwały nieco dłużej, niż na północy. Już św. Alfons Liguori
przestrzegał przed zbyt długimi wakacjami. Twierdził, że klerycy mogą przy tym
zapomnieć prawie wszystko, czego się nauczyli. Mogą stracić także i cnotę, którą
zdobyli w ćwiczeniach pobożnych. Ks. Berthier myślał podobnie. Nie spodziewał się
niczego dobrego po zbyt długich wakacjach. Gdy się nie pozwala studentom na
odwiedzanie domów rodzinnych w czasie wakacji, nie ucierpi też w niczym
wychowanie religijne i cała formacja duchowa i intelektualna, a studia mogą być
kontynuowane bez żadnych przeszkód. Młode zgromadzenie cierpiało przecież na brak
kapłanów. Aby tym trudnościom zapobiec, skracano znacznie studia w niższych kursach
szkoły średniej. Było więc rzeczą zrozumiałą, że z tego powodu czasokres studium
rocznego pomnażano o dni ujęte wakacjom. A więc z góry już włączono studium
wakacyjne w całoroczny plan nauczania. Czas do nauki musiał być w ten czy w inny
sposób wykorzystany.
Program nauki został więc uchwalony i szkoła zaczęła swoją działalność.
Doświadczenie okaże, czy na pozór surowe reguły będą mogły się utrzymać. Ks. Rektor
był człowiekiem o niespotykanej dobroci. Nie znaczyło to jednak, że we wszystkim
pobłażał. Przekroczenia były karane konsekwentnie. Długo pozostały w pamięci
zwolnienia paru studentów podczas pierwszej zimy. Przybyli oni z innych kolegiów,
gdzie karność była mniej przestrzegana. Przyzwyczajeni byli do wykonywania
przepisów tylko wtedy, gdy się ich obserwowało. W zakładzie św. Józefa pozostawiało
się młodych ludzi na sali studium samych bez kontroli księdza profesora. Było to
najpierw dowodem darzenia ich zaufaniem, a po drugie wypróbowywaniem poczucia
ich odpowiedzialności. Musiała wystarczyć kontrola najstarszego studenta.
Wspomniani chłopcy nie mogli czy nie chcieli podporządkować się nowym zwyczajom.
Nie słuchali w niczym tego, który pilnował porządku i krytykowali profesorów.
Korzystali z tego, że ks. Berthier musiał wyjechać na misje. Zawiadomiono go jednak o
nieporządkach. Zjawił się niespodziewanie w zakładzie św. Józefa, aby próby
niesubordynacji radykalnie zlikwidować. Winni zostali natychmiast zwolnieni. To
pociągnięcie wywarło głębokie wrażenie na pozostałych. Dwóch czy trzech
zbałamuconych przez buntowników błagało z żywym żalem o przebaczenie. Mogli
pozostać, ale pokuta ich nie minęła. Poddali się jej chętnie.
Jeden ze znajomych ks. Berthiera tak scharakteryzował go jako kierownika
zakładu:
„Młodzi studenci lubili swego Dyrektora, ale i obawiali się go. Tęsknili za nim,
gdy był nieobecny. Jeżeli zdarzyły się jakieś nieporządki, starczyło, że któryś z
profesorów nadmienił, że pójdzie list do „Ojca Jana", a już wszystko wracało do
porządku".
Może dzisiaj, z perspektywy lat, niejeden byłby skłonny twierdzić, że metoda
wychowawcza w tym Zakładzie powinna była być elastyczniejsza, że zdziałałoby się
więcej, gdyby dano alumnom więcej swobody.
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Spójrzmy jednak na lata seminaryjne naszego bohatera. Sam był
zdyscyplinowany od dzieciństwa. W czasach studenckich musiał z wielu rzeczy
zrezygnować i usilnie nad sobą pracować. Wiedzieliśmy, że jako młody kapłan po
skończeniu Seminarium pałał żądzą pracy i poświęcenia dla innych. A gdy spojrzymy
nieco w przyszłość do czasów założenia zgromadzenia, zobaczymy, że ten surowy tryb
życia nadawał ton nie tylko wysiłkom apostolskim, pisarskim, ale i metodom
wychowawczym
Cokolwiek byśmy powiedzieli dzisiaj o ówczesnych metodach wychowawczych,
nie znajdziemy żadnej nowej ani na dzisiaj, ani na jutro, w której wychowanek byłby
zwolniony od dyscypliny. Sam dyrektor zdawał sobie sprawę z tego, że od alumnów
wymaga się niemało samozaparcia i pracy nad sobą. Oto, co sam o tym pisze:
„Najczęściej nawet sami nie musimy oznajmiać, że nie będziemy mogli
zatrzymać chłopca i — że będzie musiał wrócić do rodziców. Zwykle sam to wyczuwa.
Pobożność jego kolegów, dość ostry regulamin dzienny, wyrzeczenie się spędzenia
wakacji w domach rodzinnych, umiłowanie życia seminaryjnego — na to wszystko
mogą się zdobyć tylko dusze szlachetne, które przez Boga zostały powołane. Młodzi
ludzie, którym nie wystarcza pociecha łaski i cnoty, które tu stanowią jedyną radość,
jaką przeżywać mogą, sami odczują potrzebę odejścia. Te odejścia nie wpływają zresztą
wcale na zmniejszenie liczby naszych przyszłych misjonarzy. Gdy jeden odchodzi, już
czeka dziesięciu, którzy uważają sobie za największe szczęście, by do nas wstąpić, jak to
widzieliśmy na zakończenie pierwszego roku szkolnego".
Zadowolenie sprawiała mu nie tyle ilość zgłoszeń, ile raczej pobożność i dobry
duch jego studentów. Szeregowi artykułów, które ukazywały się w „Rocznikach", a
szczególnie numerowi wydanemu w roku 1883 zawdzięczamy interesujące szczegóły,
które pozwalają zapoznać się z duchem, jaki zdołano wpoić tym młodym ludziom. Jest
to opis wrażeń, jakie odnosili pielgrzymi, zachwyceni zachowaniem tej małej grupy
pierwszych alumnów szkoły apostolskiej:
„Spotykaliśmy pielgrzymów wzruszonych do łez, gdy obserwowali ich wzorowe
zachowanie się w kościele. Przy całej ich powściągliwości dało się jednak ich
przeniknąć. Wyłoniła się więc wkrótce konieczność wyznaczenia młodszego księdza na
kierownika zakładu. On sam jednak nie spuszczał z oczu szkoły, zatrzymał ogólny
nadzór i starał się o werbowanie studentów i dobrodziejów.
W marcu 1879 roku utracił swoją dobrą matkę, której tyle zawdzięczał, i którą
mógł jeszcze przy okazji jednej pielgrzymki z Châtonnay powitać na Świętej Górze z
prawdziwie dziecięcą serdecznością. Krótko przed jej zaśnięciem złożył razem z
pięcioma innymi współbraćmi w uroczystość Matki Boskiej Gromnicznej swoje śluby
wieczne, oddając się Bogu na zawsze.
Tym, którzy poświęcają się bez reszty na świętą służbę, daje Bóg okazję ale i
odpowiednią siłę do złożenia ofiary, aby mogli odejście swoich najbliższych przyjąć
spokojnie i z niemniejszą gorliwością spełniać nałożone zadania.
Tymczasem zaciemniał się coraz bardziej horyzont polityczny dla katolików we
Francji, a szczególnie dla zakonników. W marcu 1880 roku pojawiły się osławione
dekrety ministra Juliusza Ferryego przeciwko zgromadzeniom zakonnym a zwłaszcza
ich szkołom. Na skutek tych antyklerykalnych wystąpień rządu, które nie wróżyły
niczego dobrego, postanowili księża misjonarze Saletyni przenieść swój scholastyk w
bezpieczniejsze miejsce. Na nową siedzibę wybrano miejscowość Leuk-Susten w
Szwajcarii w kantonie Walais. Wydzierżawili na ten cel od barona de Werra zamek z
majątkiem ziemskim. Ks. Berthier, który był już ogólnym kierownikiem szkoły i
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członkiem zarządu Zgromadzenia, a od roku 1879 przełożonym domowym w Corps,
został teraz zamianowany przełożonym scholastykatu. Rozpoczął nowy rok szkolny w
październiku 1881 roku z trzynastu scholastykami już w zamku „Mageran" w LeukSusten. Rozpoczęła się nowa karta w historii jego życia

Rozdział XVI - BOHATERSKIE ZMAGANIA W DOLINIE RODANU
Miasteczko Leuk, leżące w szwajcarskim kantonie Walais, (skąd wywodzą się
królowie francuscy Walezjusze) położone jest malowniczo na prawym zboczu gór
opadających ku Rodanowi. Z jego wysokości można obserwować daleko ciągnącą się
dolinę Rodanu. Przy drodze leśnej, tam gdzie Rodan spływa z górskiego rumowiska i
wrzyna się później w skały Leuku, które z szumem przepływa, leży starożytny zamek
zwany Susten albo Mageran. Tutaj wprowadził się ks. Berthier ze swoimi scholastykami
późną jesienią 1881 roku.
Położenie i stan zamku odpowiadały gustom ks. Berthiera. Pisał na ten temat:
„Dom jest specjalnie przystosowany do poważnych studiów. Jesteśmy otoczeni
dobrą katolicką ludnością i mamy wymarzoną ciszę. Wokół unosi się wieniec gór, a
przed nami rozciąga się urzekająca dolina, w której igrają błękitne fale rzeki".
Podobało mu się również otoczenie. Do zamku należało 24 hektarów ziemi,
która czekała na rychłą i gorliwą uprawę przez nowych mieszkańców. Z czasem
dostarczy ona niezbędnych środków żywności dla scholastykatu, w którym zaczęło
kwitnąć studium i praca fizyczna. Wybór nowego miejsca okazał się w całości
szczęśliwy.
Skoro maleńka trzódka jako tako urządziła się w murach hrabiowskiego zamku,
wyznaczono rozpoczęcie nowego roku szkolnego na początek listopada. Studia zostały
poprzedzone ośmiodniowymi rekolekcjami, które zakończyły się 1 listopada.
Początkowo prowadził ks. Berthier osobiście kurs filozoficzny. Dopiero dnia 10
grudnia przybyło mu do pomocy dwóch młodych profesorów w osobach księży Besson
i Rhomer.
Urządzenia domowe były jeszcze długi czas dość prymitywne, nie brakło jednak
dobrej woli, gorliwości, pracowitości i ufności w Bogu. Ale na komforcie zbywało
całkowicie. Przez długie jeszcze lata trzeba było zadowolić się prostymi pryczami
zbitymi z desek i wyłożonymi siennikami napełnionymi liśćmi kukurydzy. Przyrządzane
potrawy pozostawiały również wiele do życzenia. Mimo zimna, które w tych okolicach
Alp daje się niekiedy dotkliwie we znaki, tej zimy palono wyłącznie w kuchni. Studenci
drżeli z zimna w sypialni, w sali wykładowej i w kaplicy.
Obok nauki, która była oczywiście rzeczą najważniejszą, wiele jeszcze innych
zajęć czekało w tych pierwszych latach młodych scholastyków. Trzeba było ratować od
ruiny rozpadający się zamek. Należało go przerobić na użytek coraz bardziej rosnącej
liczby kleryków. Należało uprawić dotąd ugorem leżącą ziemię. Wszystko to
spoczywało na barkach tych młodych ludzi w chwili organizowania tu nowego życia
klasztornego i studenckiego. Ci, którzy wszystko to przeżywali, mawiali później nie bez
głębokiej racji, że był to okres „bohaterskich zmagań". Ale ks. Berthier i jego
wychowankowie byli już do jednego i drugiego wysiłku przyzwyczajeni i nie zakładali
rąk bezczynnie.
Powstała jeszcze inna niebagatelna trudność, której uniknęła ta mała
społeczność, dzięki szczególnej opiece miejscowego ks. biskupa Jardinier ordynariusza
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z Sitten i więcej jeszcze dzięki interwencji władzy świeckiej w osobie prezydenta
kantonu pana Lucjana von Roten. Artykuł 42 konstytucji szwajcarskiej zabraniał
bowiem zakładania nowych klasztorów względnie odnawiania zniesionych. Więc rząd
federalny nie zaniedbał poczynić odpowiednich kroków celem zbadania sprawy na
miejscu. Wszyscy byli do tego przygotowani, aby twierdzić, że nie chodzi tu wcale o
założenie nowego klasztoru. Tylko ks. Berthier i jego pomocnicy nosili sutanny
kapłańskie, wszyscy inni chodzili w cywilnych ubraniach. Szczęściem dla ks. Berthiera i
jego współbraci, że mogli z pomocą oczywiście ks. biskupa Favy, wylegitymować się
jako misjonarze diecezjalni biskupstwa w Grenoble. Pan von Roten czynił wszystko co
mógł, aby ich uwolnić od ostrych rygorów artykułu Konstytucji. Ten rycerski i na wskroś
katolicki mąż stanu uważał za punkt honoru, by przyjąć gościnnie do swego kantonu
emigrantów z Francji. Zapewniał ich przy zakończeniu jednej z wizyt, że mają uważać tę
ziemię za swoją drugą ojczyznę i na pożegnanie dorzucił słowa psalmu: „Pańska jest
ziemia i wszystko, co ją napełnia".
Dnia 11 marca 1882 roku pisał on do ks. Berthiera:
„Przez to, że podjęliśmy się waszej obrony, broniliśmy także drogocennego
dziedzictwa naszych ojców, jakie stanowi wiara i wolność”.
Nowa rodzina zakonna w Leuk mogła być teraz spokojna i bez większych
zmartwień kontynuować swoje ciche studia i pracowite życie klasztorne.
Ks. Berthier, którego stanowisko odnośnie pracy ręcznej znamy, posiadał także
doskonałe wyczucie, jakimi zajęciami obdzielić poszczególnych alumnów. Wiedział, kto
do czego się nadawał. Przy szczupłych dochodach pieniężnych i materialnych zmuszony
był wykorzystać wszelkie możliwe środki samoobsługi i samowystarczalności dla
zapewnienia bytu. Organizował więc systematycznie i rozsądnie rozmaite zajęcia przy
przebudowie i adaptacji budynków i zagospodarowaniu ziemi. Podzielił cały
scholastykat na szereg grup roboczych, które pod jego kontrolą wykonywały pracę jako
murarze, cieśle i stolarze, jako rolnicy i ogrodnicy, jako piekarze, rzeźnicy, szewcy i
krawcy, zecerzy drukarscy i introligatorzy. Ks. Berthier zainstalował bowiem w zamku
skromną drukarnię, aby swoje książki i pisma jak najekonomiczniej wydawać i
drukować „we własnej drukarni". Na owoce materialne tego mrówczego wysiłku nie
trzeba było długo czekać. Pole leżące dotąd ugorem zostało należycie uprawione, a
gospodarstwo zakładu posiadało już wkrótce 15 krów. Potężne hale służące niegdyś
jako stajnie dla koni, zostały latem 1887 roku przebudowane na kaplicę, bo wielki salon
zamku, służący do tej pory jako przybytek Boży, stał się już za szczupły. Kronikarz, który
zanotował ten fakt, dodał, że ukończone dzieło przeszło wszelkie oczekiwania.
Tych osiągnięć nie można oczywiście pominąć. Ale nie możemy się też dziwić, że
ten czy ów kleryk narzekał później na przeciągnięcie struny, gdy po ciężkiej pracy
ogarniało ich zmęczenie. Ks. Berthier, któremu nigdy nauka nie przychodziła zbyt
ciężko i zawsze coś nowego wymyślał i przedsiębrał, może nie zawsze umiał ocenić
granice sił i możliwości tych młodych scholastyków. Z dawniejszych uczniów ks.
Berthiera z Susten nie wszyscy akcentują tę ujemną stronę, większość widzi cechy
dodatnie. Podkreślają, że w scholastykacie panował zdrowy duch, a niekiedy
prawdziwa wesołość i humor, co pomagało sprostać wszelkim trudom i wyrzeczeniom.
Przełożony nie pozwalał nigdy na marnowanie czasu, ale nie był przeciwny
odprężeniu i wesołości, które są tak potrzebne do dalszych wysiłków fizycznych i
psychicznych. Oto dokładna wypowiedź jednego z dawniejszych studentów tamtych
czasów:
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„Dając świadectwo prawdzie, muszę dodać, że byliśmy zawsze weseli, pełni
zapału i żądni nowych ofiar. My starsi jeszcze dzisiaj chętnie wspominamy to czy tamto
wydarzenie z owych bohaterskich dni i odświeżamy te szczęśliwe chwile dla
pokrzepienia serca".
Gorliwi młodzi pracownicy z Susten widzieli doskonale, że ich przełożonemu
bynajmniej nie wiodło się lepiej niż im. Jego surowe i świątobliwe życie, jego
nadzwyczajna energia w pracy wpływały na nich budująco. Nie tylko podziwiali jego
skupienie i ducha wiary, ale starali się go w tym także naśladować.
Przykładał czasem dosłownie w Susten „rękę do pługa". Pracował chętnie w
ogrodzie i na polu w czasie rekreacji — dla odprężenia. Ale przede wszystkim pracował
piórem. W okresie szwajcarskim napisał najważniejsze swoje dzieła, które wymagały
wiele czasu i wysiłku. W szczytowym sezonie pielgrzymek nie mogło go jednakże
zabraknąć na Górze La Salette. Przebywał tam więc przynajmniej przez okres trzech
letnich miesięcy. Nie zaniedbał również towarzyszyć swoim współbraciom w
przeprowadzaniu niejednej misji świętej. Brał także od czasu do czasu udział w
posiedzeniach Rady Generalnej swego Zgromadzenia, której był członkiem. Klerycy
czekali już zawsze z niecierpliwością na konferencję, którą wygłaszał po powrocie z
takich misji. Wtedy opowiadał swoje przeżycia i wrażenia, czyniąc praktyczne uwagi dla
aktualnego zastosowania.
Społeczność zakonna w Susten rozwijała się po pierwszych trudnościach w
nadzwyczajnie szybkim tempie, przy czym rozwój ten pozostawał w ścisłym związku z
rozwojem szkoły apostolskiej we Francji. Swoją egzystencję rozpoczął scholastykat od
trzynastu kleryków w roku 1881, a już wkrótce liczba ich wzrosła do sześćdziesięciu. Już
w październiku 1882 roku odbyły się w Susten pierwsze święcenia. Dnia 3 czerwca
1884 roku w kaplicy starego zamku Susten otrzymało święcenia kapłańskie trzech
diakonów, którzy swoje studia rozpoczęli we własnej szkole apostolskiej Zgromadzenia.
Był to dzień radości i chwały zarówno dla Zakładu jak i dla samego ks. Berthiera. W
dniu tym otrzymało także ośmiu teologów święcenia diakonatu. Generał
zgromadzenia, przedobry ks. Archier, chciał przy tej okazji także podzielić szczęście
swoich dzieci i przybył na tę uroczystość. Wziął w niej także udział wśród innych
wybitnych gości baron de Werra właściciel zamku. Powszechna radość osiągnęła swój
punkt kulminacyjny, gdy radca stanu, przewodniczący kantonu, von Rotten, przez
swoje pojawienie się dał dowód swego cenionego zainteresowania. Kronikarz
zanotował tego dnia:
„To było najpiękniejsze święto, jakie do tej pory nasza wspólnota zakonna
przeżywała".
Klerycy urządzili piękną akademię, której najcenniejszym punktem programu
były kantaty. Wieczorem odnowienie ślubów złożone na ręce Ojca Generała Archiera
było ukoronowaniem tego niezapomnianego dnia.
Podniesiony na duchu tymi osiągnięciami, nie spoczął jednak ks. Berthier na
laurach. Zaczął się rozglądać, czy nie dałoby się także w Szwajcarii zwerbować
odpowiedniej ilości powołań. Pozyskał na to aprobatę swego własnego przełożonego
generalnego, biskupa ordynariusza w Sitten oraz zarządu Kantonu. Otworzył więc w
jednej części zamku także małe seminarium duchowne dla chłopców z Szwajcarii.
Przybywali przeważnie z okręgów mówiących językiem niemieckim. Po kilku latach
liczba ich doszła do siedemdziesięciu pięciu. Liczba jednak nie jest miarodajna, gdy
chodzi o wartość takich zakładów. Warunki na otwarcie w tym miejscu tego rodzaju
zakładu nie dojrzały jeszcze. Alumni nauczywszy się trochę języka francuskiego,
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opuszczali zakład. Po trzech latach nie przyjmowano już nowych studentów. W roku
1892 zwinięto na razie szkołę szwajcarską, by ją dopiero po wielu latach wznowić gdzie
indziej. To przyniosło niewątpliwie rozczarowanie ks. Berthierowi. Ale jako
zahartowany pionier potrafił znieść i porażki. Dla jego idealizmu nie były konieczne
natychmiastowe sukcesy. Co przy jednej okazji się nie udało, to w innym wypadku przy
Bożej pomocy może się udać doskonale.
Dnia 20 września 1887 roku mógł ks. Berthier przy okazji rocznicy 25-lecia
kapłaństwa spojrzeć dziękczynnie na minione lata swego życia kapłańskiego i
wszechstronnej działalności. Uroczystości jubileuszowe srebrnych godów kapłańskich
ks. Rektora były obchodzone przez scholastykat dnia 16 października z całym blaskiem i
świetnością, na jaką stać było młodych lewitów. Wracamy znów do notatek kronikarza:
„Co za radość dla wszystkich jego dzieci, że mogli mu okazać swoje uznanie i
miłość. Prześcigali się nawzajem, by przemówieniami, deklamacjami i śpiewem oddać
hołd jubilatowi. Oby Bóg najdobrotliwszy zachował go nam jak najdłużej".
Zobaczymy wkrótce, że to ostatnie życzenie się nie spełniło. Zanim nadszedł
czas złożenia zarządu szkoły apostolskiej i scholastykatu w inne ręce, mógł jeszcze ks.
Berthier podjąć podróż do Wiecznego Miasta. W kwietniu 1888 roku towarzyszył
swemu przełożonemu generalnemu w drodze do Rzymu.
W uroczystych słowach głoszą nam kroniki zgromadzenia, że ks. Archier z okazji
złotego jubileuszu kapłaństwa Papieża Leona XIII przekazał najwyższej Głowie Kościoła:
„Specjalną cześć i uszanowanie kongregacji i wszystkim jej członkom, a w szczególnym
darze życzenia i modlitwy, będące wyrazem najszczerszej i najgłębszej miłości,
nierozerwalnego przywiązania i całkowitego oddania dla Stolicy Apostolskiej".
Kronikarz dodaje jeszcze, że nasi podróżni wykorzystali swój pobyt w Rzymie dla
załatwienia ważnych i wielkich spraw dotyczących przyszłości Zgromadzenia. Te ważne
sprawy Zgromadzenia były z pewnością głównym celem podróży ks. Generała i jego
Asystenta. Chodziło mianowicie o poczynienie pierwszych kroków celem uzyskania
zatwierdzenia Stolicy Apostolskiej dla nowego Zgromadzenia. Przy tej okazji odwiedzili
także Asyż i udali się z pielgrzymką do Loretto.
Jeszcze po wielu latach będzie pamiętał ks. Berthier o tej pielgrzymce i z
przejęciem powie o niej:
„Przelaliśmy łzy radości w tej bazylice, którą papieże zbudowali nad Domkiem
świętym Nazaretańskim, a szczególnie w samym Domku świętym, który nam
przypomina największe tajemnice naszej wiary świętej".
Wiosną 1888 roku nie mógł jeszcze przewidzieć, że w siedem lat później założy
swój własny „Nazaret" w prowincji Nord Brabant w Holandii w postaci nowego
zgromadzenia zakonnego księży misjonarzy św. Rodziny, gdzie spędzi ostatnie lata
swego życia i gdzie swoje dzieci zaprawiać będzie duchem Jezusa, Maryi i Józefa.
Nabożeństwo do św. Rodziny było zarówno jemu samemu jak i ks. Archierowi bardzo
drogie. O takiej przyszłości na pewno wtedy nie myślał. Ale zdaje się, że już w tym
samym roku dostrzegł i doszedł do przeświadczenia, że jego zadania i prace w LeukSusten mają się ku końcowi. W lipcu 1888 roku został ks. Berthier na nowo mianowany
przełożonym miejscowym w Susten i generalnym dyrektorem szkoły apostolskiej.
Skąpe i bardzo ograniczone wiadomości kronikarskie z tych czasów pozwalają jednak
stwierdzić, że już przy końcu tego roku ks. Berthier składał podanie o zwolnienie go z
urzędu przełożonego. Prośbie jego uczyniono zadość, zamianowano następcę. W
rzeczywistości musiał jednak pełnić jeszcze swój urząd przez kilka miesięcy, gdyż
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dopiero 24 kwietnia 1889 roku zwolnił go ostatecznie Generalat z obowiązków rektora
domu i scholastykatu i z urzędu dyrektora generalnego szkoły apostolskiej.
Powody jego prośby o zwolnienie z urzędu tak szybko po nominacji na nową
kadencję nie są całkowicie jasne. Dlaczego doszedł do przekonania, że należy uczynić
ten ważny krok w życiu i odejść od kierownictwa obydwu zakładów szkolnych, których
był założycielem, duszą i siłą napędową? Był wprawdzie przeciążony pracą. Wiele czasu
poświęcał swoim misjom i książkom, nie mówiąc już o apostolstwie na Świętej Górze.
Pełniąc te funkcje musiał jako przełożony często być nieobecny we własnym domu
zakonnym. To wszystko jest niezaprzeczoną prawdą. Ale czyż był człowiekiem, który by
się zrzekał zadania, do którego czuł się szczególnie powołanym? Albo może myślał, że
nałożone mu posłannictwo dostatecznie wykonał, a mając ciężką pionierską pracę już
za sobą, może kontynuację dzieła powierzyć któremuś z młodszych
współpracowników? Dzieło stanęło już rzeczywiście na własnych mocnych nogach.
Więc nadszedł czas, aby nastąpiła zmiana warty...
To ostatnie przypuszczenie może i ma pewne racje, ale najprawdopodobniej
istotna przyczyna powzięcia decyzji leży w czym innym.
Nie mógł również nie zauważyć, że niektórzy współbracia nie byli zadowoleni
ani ze skróconego programu szkoły średniej, ani z ich zdaniem przesadnej pracy
fizycznej w zakładach szkolnych, oraz zbytniej wyrozumiałości przy przyjmowaniu
studentów.
Zatwierdzenie i przeprowadzenie programu trzechletnich studiów dla szkoły
średniej w okresie, gdy Zgromadzenie potrzebowało gwałtownie kapłanów, z
pewnością nie było wyłącznie dziełem ks. Berthiera. I jeżeli prace domowe były tak
gorliwie wykonywane, to nie dlatego jedynie, że mierzono je sprawdzianami
wychowawczymi. To również warunki ekonomiczne czyniły tę pracę konieczną.
Musimy też sprawiedliwie przyznać, że w domach studiów misjonarzy Saletynów
prowadzonych przez ks. Berthiera, daleko było jeszcze we wszystkim do doskonałości.
Wprowadzenie pewnych złagodzeń, stopniowe przedłużenie okresu studiów i
sumienny wybór przy ostatecznym przyjmowaniu studentów były rzeczywiście
konieczne. Ale mimo to pozostanie prawdą, że w tych trudnych początkowych czasach
rozwoju Zgromadzenia, zarówno dla ks. Berthiera jak i dla tych, którzy lansowali taki
program, dający efekty, musimy znaleźć słowa usprawiedliwienia.
O rzeczywistym przebiegu wypadków nie zdobędziemy chyba nigdy dokładnego
sprecyzowanego obrazu. Z pewnością powstały różnice zdań. Niektórzy współbracia
dążyli do przeprowadzenia zmian w sposobie wychowania. Zrozumiałą jest rzeczą, że
taka zmiana kursu w zakładzie dałaby się przeprowadzić jedynie przy jak najbardziej
zgodnej współpracy wszystkich. Tej jednak brakowało.
Być może, że rzecznicy reformy domagali się zbyt natarczywie zmian. Ks. Archier
w przypływie szczerości wystąpił z zarzutem pod adresem przeciwników studiów: „Wy
rozbijacie dzieło ks. Berthiera". Ale jak sprawy w szczegółach przebiegały, tego się na
pewno nie dowiemy. Musiały istnieć racje, które ks. Berthier uważał za ważne, aby
podjąć decyzję rezygnacji wkrótce po rozpoczęciu nowej kadencji. Tak bywa niekiedy w
życiu. Zdarzają się momenty, że lepiej jest ustąpić miejsca drugiemu.
Niedawno wydał krótką ale bardzo dobrą pracę historyczną o swoim
zgromadzeniu ks. Jan Jaouen Saletyn. Na kilku interesujących stronicach nie omieszkał
autor dać wyraz swoim poglądom na szkoły prowadzone przez ks. Berthiera. W
szczerych, ale dobitnych słowach krytykuje braki tego wychowania. Ośmioletni
zaledwie kurs zdobywania wiedzy od łaciny począwszy — do ukończenia teologii z
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nowicjatem włącznie — musiał pozostawiać według autora wiele do życzenia. W swojej
gorliwości przygotowania uczniów do pracy apostolskiej, przeoczyli rzekomo
założyciele ten fakt, że przy należytej formacji intelektualnej młodego człowieka czas
jest jednym z czynników niezbędnych. Autor wykazuje jednak dalej, że w sprawie
kształtowania charakterów i wysiłków przeniknięcia świadomości religijnej alumnów
do najgłębszych tajników ich duszy, wychowanie, które przekazali, było ponad wszelką
wątpliwość godne podziwu. Osiągnięcia te dają świadectwo, które wymowniejsze jest
niż wszystkie uczone rozważania. Otóż ks. Jaouen wymienia misjonarzy w Norwegii,
którzy jeszcze po pięćdziesięciu latach byli natchnieniem dla historyka norweskiego
Kielstrupa, i misjonarzy w Madagaskarze, którzy w roku 1899 tam pojechali, by w ciągu
ćwierćwiecza zamienić prawie pogańskie okolice Antsirabe w jeden z najpiękniejszych
terenów misyjnych. Zawdzięczali oni swoje wykształcenie tylko i wyłącznie ks.
Berthierowi.
Jeżeli przytoczyliśmy wypowiedzi na temat studiów sformułowane przez
historyka saletyńskiego, to czynimy to świadomie, bo uważamy rzekome cienie
zarzucane formacji intelektualnej za drobiazg. Chcieliśmy jedynie, o ile to możliwe, dać
wierny obraz minionych faktów historycznych. Fakt, że ks. Berthier był człowiekiem
charakteru i mocną indywidualnością, który w latach 1876—1889 kształtował postawę
życiową swoich uczniów, i którego styl życia oddziaływał na zakonników i misjonarzy,
jest niewątpliwie pozytywną stroną jego osobowości.
Dnia 17 III 1889 r. rozstał się ze swymi uczelniami nie tyle z uczuciem goryczy,
ile z troską ojcowską. W miesiąc przed rozstaniem się z tym urzędem napisał swój
„Duchowy Testament", który znaleziono dopiero po jego śmierci w osobistych
papierach. W dokumencie tym wyraża ze wzruszeniem swoje nadzieje na przyszłość.
„Pozostawię po mojej śmierci znaczną liczbę dzieci. Byłem dla nich wszystkich
sercem oddany. I myśl, że nie wszyscy oni mogliby wytrwać w swoim powołaniu
zakonnym, w bojaźni Bożej i w miłości ku Niemu, byłaby dla mnie najgłębszym
zmartwieniem i troską. Dlatego chciałbym im raz jeszcze powiedzieć i przekazać, co
sam uważałem w życiu za najważniejszą rękojmię do wytrwania, na które nastawione
jest moje najgłębsze dążenie".
Potem kładzie gruntownie do serca swoim uczniom (wkrótce byłym uczniom)
to, czego wymaga od nich jako od zakonników i kapłanów: szacunek i zaufanie dla
swoich przełożonych, serdeczną wzajemną miłość braterską, czujną troskę o
powierzonych ich opiece studentów i wielką gorliwość w zdobywaniu świętości!
Wierność dla przepisanych ćwiczeń duchowych, dla Konstytucji i zwyczajów! Wszystko
to stanowi i stwarza ducha nowego „Mens divinior", ducha bardziej boskiego,
niezbędnego dla idealizmu nadprzyrodzonego. Każdy kapłan musi go nosić w sobie,
jeżeli nie chce stanąć do walki jako żołnierz nieuzbrojony. I na koniec potrzebna jest
systematyczna praca, sumienne oddanie się studiom, one to umożliwią kiedyś podjęcie
owocnej działalności duszpasterskiej. Dodajmy do tego jeszcze serdeczne ostrzeżenie:
„Byłoby największym nieszczęściem naszych czasów, zmarnować czas studiów przez
bezowocne plotkarstwo, niemądrą lekturę i lekkomyślne czyny".
Rozumiemy bezkompromisowość w gorliwości ks. Berthiera, gdy w następnym
miejscu wyznaje:
„Chętnie przeżyłbym jeszcze rozwój szkół apostolskich. Liczę jednak, że ci,
których wychowałem, oddadzą im się całym sercem i lepiej, niż ja bym to sam mógł
uczynić, doprowadzą je do rozkwitu — w duchu ubóstwa, prostoty i pracowitości. W
tym zawsze upatrywałem najpewniejszy środek do uproszenia błogosławieństwa
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Bożego, do obudzenia pomocy dobrodziejów. Nauczyło mnie tego doświadczenie i
nauczy także innych. Nie wątpię o tym".
Scholastykat został przeniesiony w roku 1896 z Leuk-Susten do Rzymu. Tym
samym wkroczył w zupełnie nowy okres rozwoju. Pionierska praca w Corps i Leuk nie
poszła na marne. Została w widoczny sposób przez Boga pobłogosławiona. Gdy ks.
Berthier w roku 1896 z Grave, gdzie znów rozpoczął swoją pionierską pracę, spojrzał
wstecz na rozwój zgromadzenia księży misjonarzy Saletynów, którą prowadził jako
kierownik działu studiów, oddając na jej rozwój wszystkie swoje siły, mógł stwierdzić
radosny fakt, że: „szkoła ta ofiarowała Kościołowi przeszło stu kapłanów. Dzięki tej
szkole powiększyło się zgromadzenie dziesięciokrotnie i mogło przedsięwziąć nowe
fundacje w diecezjach Lyon, Belley i Montpellier. Mogło się przenieść ponadto do
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej".
Kończył życzeniem płynącym prosto z serca:
„Oby dzięki dobroci i modlitwom naszej Pani Pośredniczki z La Salette powiększało się
jak najbardziej to dzieło apostolskie i wzrastały w liczbę dusze powołane, by pójść
wypełniać wezwanie Maryi.
A więc moje dzieci, przekażcie to całemu mojemu ludowi

Rozdział XVII - POTRZEBY MISJI A SPÓŹNIONE POWOŁANIA
Szkoła apostolska rozwijała się znakomicie i dała nowy styl życia zgromadzeniu
księży misjonarzy Saletynów. Odpowiadała więc w zupełności swemu zadaniu.
Ale to nie zadawalało całkiem ks. Berthiera, czym znów wyróżniał się od innych.
Już w roku 1883 wypowiedział się na temat swoich niespełnionych marzeń i życzeń:
„Jeżeliby wolno było raz określić, na czym polega nasz ideał — to
postawilibyśmy sprawę w następujący sposób:
Chcielibyśmy być w takim położeniu, aby przyjąć wszystkich, których Bóg
powołuje do kapłaństwa i apostolatu, a nie mających ku temu odpowiednich środków
materialnych i nie mogących być przez to gdzie indziej przyjętymi. Nie zazdrościmy
innym zakładom kandydatów, że są w stanie ich wykształcić lepiej od nas. Owszem,
posyłamy im nawet takich, z tych, którzy się do nas zgłaszają. Jeżeli znajdą tam
przyjęcie, będziemy za to Bogu wdzięczni. Ale jest rzeczą bolesną, że w czasach, gdy
skarżymy się na brak powołań, istnieje tak wielka liczba młodych ludzi, w których
drzemie zalążek powołania, nie mogą go jednak doprowadzić do rozkwitu, ponieważ
ich rodzicom brakuje do tego środków materialnych. Tu trzeba coś przedsięwziąć.
Jeżeli by ofiarność ludzka dopomagała, mogłoby takie dzieło stale się rozwijać.
Mogłoby już z miejsca czynić wiele dobrego, jak choćby i to, że uchroni młode dusze od
zarazy złych przykładów i przewrotnych idei, a może na przyszłość przynieść
zadziwiające owoce. Nie pozwólmy i nie dopuśćmy do tego, aby zalążki powołań
misyjnych, które Bóg sam złożył w młodych duszach, były w zarodku stłumione!"
Widzimy, jak stale i silnie drążyła jego duszę myśl, że Kościół bywa pozbawiony
tylu powołań kapłańskich na skutek braku środków pieniężnych, że ginie tyle
wspaniałego idealizmu. Ta sytuacja wydawała mu się nieznośną.
„Choć ludzie ci są biedni w środki materialne — tak myślał i pisał — to jednak są
bogaci przez skarb swego powołania. I ten dar Boży należy odpowiednio docenić,
należy w nim znaleźć właściwą wartość".
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Każdy, kto z uwagą przeczyta powyższe słowa, zauważy od razu, że myśli te
wybiegają daleko poza krąg interesów zgromadzenia. Chcielibyśmy tutaj zaznaczyć, że
poglądy ks. Berthiera na temat powołań są bardzo zbliżone do tych, które wyznawał i
głosił znany twórca szkół apostolskich ks. Forestas. Wpływ tego apostoła powołań
misyjnych jest naszym zdaniem niezaprzeczalny i wyjaśnia częściowo kierunek, jaki
nasz późniejszy Założyciel nada swemu instytutowi misyjnemu.
Ks. Forestas dążył do tego, by powiększyć liczbę misjonarzy i stwierdził, że
niezmierzona ilość powołań misjonarskich ginie w zarodku z braku koniecznych
środków materialnych, ponieważ nikt się o nie, nie troszczy, albo dlatego, że otoczenie
jest nieprzychylne, lub pojawiają się jakieś inne warunki niesprzyjające. To były wnioski
ks. Forestasa wysnute z własnych doświadczeń.
Gdy chodzi o ks. Berthiera, to zainteresowany był nie tylko tym, by zdobyć
nowych członków zgromadzenia, ale niezależnie od tego troszczył się o powołania w
ogóle, które z tych czy innych względów nie mogą być urzeczywistnione. Jego
doświadczenia jako misjonarza ludowego zaostrzyły jeszcze tę troskę i myśli.
Zaznajomił się z wypowiedziami misjonarzy zagranicznych, zagłębiał się w statystyki
misyjne i wiedział, że wikariusze apostolscy błagali coraz więcej o pomocników i
misjonarzy. Zdawał sobie również sprawę, że liczba niewiernych ciągle wzrasta i wynosi
jeszcze sześć ósmych całej ludzkości. To były fakty, które dochodziły da jego
wiadomości. Z drugiej strony poczynił także osobiste doświadczenia. Od dziesiątków lat
prowadził misje w licznych parafiach i przy tej okazji spotkał wielką liczbę chłopców i
młodzieńców, którzy by chętnie zostali kapłanami lub misjonarzami, ale z powodu
spóźnionego wieku nie mieli żadnej perspektywy, aby ich przyjął jakikolwiek z
istniejących zakładów.
Sprawa powołań przedstawiała się wtedy tak samo jak i dzisiaj. Niektórzy
poczuli powołanie dopiero w późniejszym wieku, inni mieli je w młodości, ale nie mogli
go zrealizować z powodu niesprzyjających okoliczności. Chłopcom powyżej
czternastego roku życia trudno było dostać się do jakiejś szkoły. Dla młodzieńców po
dwudziestym roku życia były naturalnie te trudności jeszcze większe. Gdy ludzie ze
spóźnionym powołaniem (określenie „niezauważone" lub „ze zwłoką" byłoby może
bardziej odpowiednie) rozporządzali wystarczającymi środkami, mogliby jeszcze
zawsze znaleźć jakąś drogę do ukończenia studiów średnich a potem i wyższych. W
wypadku jednak braku tych środków materialnych, a tak bywało najczęściej, wiek
stanowił przeszkodę nie do przezwyciężenia, która wykluczała ich z świętego
kapłaństwa na zawsze. Takie było doświadczenie ks. Berthiera. Twierdził z całą
pewnością i podkreślał, że Kościół traci wiele dobrych powołań kapłańskich. Dlaczegóż
nie mieliby ci młodzi ludzie zostać kapłanami, skoro duchowo i intelektualnie są
wystarczająco uzdolnieni, pochodzą z dobrych katolickich rodzin. Przyszło im może w
trudnych warunkach zachować cnotę i stawać w obronie zaatakowanych ideałów.
Takiego wspaniałego idealizmu nie należało marnować ani zaprzepaszczać, skoro
wszędzie na świecie czekają na nowe siły i nowych pracowników w Winnicy Pańskiej.
Ks. Berthier stawał zawsze w obronie takich spóźnionych powołań. Poczynił
zresztą już sam pewne doświadczenia w tej dziedzinie. Przyjął mianowicie do szkoły
apostolskiej w La Salette kilku młodzieńców ze spóźnionym powołaniem, mających już
ponad szesnaście i dwadzieścia lat. Osiągnął zadawalające wyniki. Potem pisał w tej
sprawie:
„Wprawdzie nie mają już ci młodzieńcy takiej świeżej pamięci. Ale mogą
studiować. Są dojrzalsi i mają rozum bystrzejszy. Mogą sobie przyswoić wystarczającą
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wiedzę, by jako kapłani zdziałać wiele dobrego, wiedzą o wiele lepiej, czego chcą,
aniżeli dzieci. Ich starania w dążeniu do kapłaństwa pozwoliły przezwyciężyć wiele
trudności. Ich cnota została częściowo w życiu już wypróbowana. Dlatego stanowią
większą rękojmię, że wytrwają w swoim powołaniu".
Powyższa obrona spóźnionych powołań przez ks. Berthiera nie miała absolutnie
na uwadze lekceważenia młodszych wiekiem, do których on sam zresztą kiedyś się
zaliczał. Taki zwyczaj jest zgodny z duchem Kościoła. Przyznawał otwarcie, że
przyjmowanie do istniejących szkół apostolskich dwunastoletnich chłopców jest
zwyczajem najzupełniej zgodnym z duchem Kościoła, bo ustrzega się ich od zepsucia i
dosyć wcześnie wprowadza na świadomą drogę cnoty. Ale z tego powodu nie należy
lekceważyć i gardzić spóźnionymi powołaniami. Oto pierwsze z brzegu przykłady na
dowód, że spóźnione powołania są wartościowe. Najpierw wszyscy Apostołowie należą
do ich szeregu. Św. Ignacy Loyola i św. Kamil Lellis, to prawdziwe spóźnione powołania,
bo dopiero jako trzydziestoletni mężczyźni zasiedli na ławie szkolnej. A oto dalszy ich
szereg: biskup Ketteler z Moguncji, kardynał Melchers, arcybiskup Baltimore, biskup
Gerinder wikariusz generalny Grenoble, który zmarł w opinii świętości, święty
proboszcz z Ars, cudotwórca i sława XIX wieku. Ks. Berthier jest niezmordowany w
przytaczaniu tego szeregu wielkich kapłanów, a w latach pobytu w Grave dołączył
jeszcze do ich szeregu bohaterskiego apostoła trędowatych Piotra Dondersa.
Wprawdzie chodzi tu w niektórych wypadkach o wyjątkowe działanie łaski, i
jeszcze częściej o wyjątkowo uzdolnione osobistości i indywidualności. Ks. Berthier
posiadał dość bogate doświadczenie i odpowiednią wiedzę teologiczną, by wiedzieć, że
łaska powołania zazwyczaj działa w mniej uderzający sposób. Był tak samo przekonany,
jak św. Jan Bosko, że Bóg składa zalążek powołania do bardzo wielu serc chłopięcych, i
zalążek ten oczekuje na sprzyjające warunki rozwoju. Pewien biskup francuski
wypowiedział na ten temat znamienne słowa: „Nie brak powołań kapłańskich, one
tylko giną". Tak samo sądził o tym ks. Berthier i był przejęty głęboką troską, by takie
powołania ratować. Wiedział także, że do dobrego powołania kapłańskiego, do tego,
by zostać dobrym kapłanem, nie trzeba wcale błyskotliwych talentów i wyjątkowych
uzdolnień, ani zasobów materialnych. Bóg powoływał zawsze swoje sługi ze wszystkich
stanów. A ileż to znakomitych biskupów i kapłanów pochodziło z ubogich i prostych
rodzin.
„Dzisiaj niełatwo sobie wyobrazić, jak trudno było wówczas walczyć o ratowanie
starszych powołań, jak niemożliwością wprost było myśl taką wprowadzić w życie.
Dopiero przez ostatnie pół wieku dokonało się przeobrażenie poglądów i nie
kwestionuje się zasady, że starsi wiekiem mogą także zostać znakomitymi kapłanami.
Stosunki w duszpasterstwie i pionierska praca przewidujących mężów dokonała tego
przeobrażenia. I chociaż te czasy nie są tak odległe, bo pod koniec ubiegłego stulecia
powstało specjalne zgromadzenie zakonne założone dla spóźnionych powołań
(Misjonarze św. Rodziny), to prawie żadna diecezja nie chciała tego zgromadzenia
przyjąć".
Tak czytaliśmy przed kilku laty w czasopiśmie „Le recrutement Sacerdotal"
(Werbunek kapłański). I czytamy tam dalej:
„Dzisiaj nie potrzeba już walczyć o ratowanie spóźnionych powołań we Francji.
Mamy to niewątpliwie do zawdzięczenia kongresom powołań, podczas których te sprawy omawiano, oraz duchowi przedsiębiorczemu licznych pionierów. Istniejące jeszcze
tu i ówdzie nieufność i uprzedzenia zanikają coraz bardziej wobec wymowy faktów".
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W rozmaitych krajach obserwujemy w ostatnich czasach zmniejszenie się liczby
wczesnych powołań. Zwrócono więc większą uwagę na powołania spóźnione. Stało się
to zarówno pod wpływem zmiany orientacji wielu biskupów jak i niektórych
kierowników seminariów duchownych. Francja posiada współcześnie pewną liczbę
diecezjalnych i międzydiecezjalnych seminariów dla spóźnionych powołań. Wyniki są
bardzo zachęcające. Około roku 1950 seminaria te dostarczyły Francji już setki
kapłanów. Wielu z nich pochodziło z katolickiej młodzieży robotniczej. Także i w
Niemczech i w Holandii widać po drugiej wojnie światowej powszechną troskę o
spóźnione powołania. W Kanadzie jedno z seminariów przyjmujące kandydatów
spóźnionych powołań, wyświęciło w ciągu 50-lecia przeszło czterystu księży. W
Hiszpanii po wojnie domowej zgłasza się do seminariów wielu kandydatów starszych
wiekiem. A we Włoszech nie należy do rzadkości, że oficerowie, lekarze, architekci,
inżynierowie i profesorowie zostają kapłanami.
Wymowa faktów stała się dziś nareszcie przekonywująca. Lecz przed
siedemdziesięciu laty opinia powszechna była jeszcze daleka od zrozumienia tych
rzeczy i od przyjęcia tych prekursorskich poglądów na temat wartości spóźnionych
powołań. Udzielanie pomocy tym powołaniom oznaczało ciężką i ofiarną pracę
pionierską.
Pogląd, że z powołaniami spóźnionymi można osiągnąć wiele dobrego, lansował
już ks. Berthier w ostatnich dziesiątkach lat ubiegłego stulecia.
Nie był pierwszym i nie był jedynym, który podjął się tego dzieła. W roku 1876
założył w Turynie św. Jan Bosko swoje „Dzieło synów Maryi Wspomożycielki Wiernych
dla spóźnionych powołań". Także we Francji powstało w roku 1890 kilka domów
studiów dla spóźnionych powołań. To był jednak skromny początek i według przekonań
ks. Berthiera było o wiele za mało tego rodzaju szkół, a dla kształcenia misjonarzy brak
ich było zupełnie.
Doszło więc do tego, że w duchu jego zaczął dojrzewać plan zaspokojenia tych
potrzeb przez założenie odpowiedniego Instytutu, ponieważ wiele powołań bez
pomocy takiej fundacji nie mogłoby nigdy osiągnąć święceń kapłańskich.
„Według mego przekonania" — tak pisze w swoim ostatnim duchowym
testamencie — „jest to dzieło potrzebne i dobre. Zapewnia ono bowiem katolickim
robotnikom, żołnierzom, rolnikom, od wczesnych lat marzącym o kapłaństwie a z
powodu przeszkód nie mogącym tego ideału zrealizować, możliwość dojścia do
upragnionego celu".
Podkreślał często, że nie chodzi mu o to, aby czynić „konkurencję" innym już
istniejącym szkołom apostolskim. Nie o to zabiegał. On czuł się powołanym jedynie do
wypełnienia luki w Kościele, dokonania fundacji nowego instytutu odpowiadającego
prawdziwym potrzebom.
Gdy te wszystkie sprawy rozważał poważnie, nie dawał jedynie posłuchu
swemu gorliwemu i ofiarnemu sercu kapłańskiemu, lecz przede wszystkim wezwaniu
Płaczącej Pani z La Salette, oraz słowom Ojca św.
Czuł się zawsze apostołem nauk i łez Płaczącej Pani i bez uwzględnienia tego
„świętego ognia", który rozpaliło w nim La Salette, nie można w ogóle jego apostolatu
należycie zrozumieć. Utworzenie szkoły apostolskiej w La Salette leżało w jego
mniemaniu całkowicie po linii posłannictwa i nakazu Maryi, z którym zwróciła się do
dzieci, aby przekazały je całemu ludowi. Z tą samą myślą wiązał także rację założenia
nowego dzieła w Grave. Gdy już z pewnej perspektywy spoglądał na swoje
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prosperujące dzieło, podkreślał wyraźnie, że przyczyniło się do tego objawienie Matki
Boskiej na górze
La Salette, że tam przyszło do tego natchnienie i że dzieło to odpowiada
posłannictwu przekazanemu przez Maryję. Tylko ta myśl dodawała mu sił do
wytrwania w trudnych chwilach.
A więc plan całego dzieła powstał nie tylko na Świętej Górze Maryi, ale genezę
jego łączył ze słowami przyniesionymi z nieba. Spóźnione powołania, które na niego
czekały, zdawały się do niego mówić: Patrz, oto nowa okazja do pomnożenia
misjonarzy, którzy gotowi będą do wypełnienia polecenia Maryi: „Przekażcie to całemu
memu ludowi".
Tak pisał w roku 1883. W grudniu 1880 roku ukazała się Encyklika „Sancta Dei
Civitas" na temat stowarzyszenia Rozkrzewienia Wiary Świętej. Papież Leon XIII
wskazywał w swoim piśmie na braki i niedostatek w misjach a szczególnie na wielki i
trwały brak misjonarzy. Oto jego słowa:
„Doprawdy! dzieci proszą o chleb, a nie ma im kto go łamać! Pola dojrzałe są do
żniwa, owszem nawet do urodzajnego żniwa, ale robotników mało, a wkrótce jeszcze
ich liczba się zmniejszy". — Najwyższy Pasterz Kościoła apeluje więc usilnie do
biskupów, aby z całą gorliwością przyszli misjom ze skuteczną pomocą: „Jeżeli znacie
ludzi, którzy ożywieni są gorliwością dla chwały Bożej, i gotowi byliby to święte
posłannictwo wziąć na swoje barki, to zachęcajcie ich do tego dzieła! Jeżeli
stwierdzicie, że taką jest wola Boża, że nie ciało i krew im służą ku radzie, to
zachęcajcie, niech słuchają głosu Bożego i idą za radą Ducha Świętego".
Słowa Papieża wywarły na ks. Berthierze głębokie wrażenie. Później zamieścił
dłuższe wyjątki tej Encykliki w swoich „Konstytucjach i Zwyczajach" nowego
Zgromadzenia. Bardzo znamienne są także jego własne słowa, którymi zareagował na
Encyklikę w swej nowej książce „O kapłaństwie":
„Słuszną jest rzeczą, że kochamy nasze parafie, nasze diecezje i naszą Ojczyznę.
Ponieważ jesteśmy jednak sługami Jezusa Chrystusa, musimy miłować i Jego chwałę i
dążyć do realizacji tej chwały. Nasz Najwyższy Pasterz Leon XIII daje nam najlepszy
przykład. On, któremu powierzona została troska o wszystkie Kościoły, nie ogranicza
się do jakiejś małej części ziemi. On obejmuje cały świat. Bądźmy w naszych myślach
wielcy i tak dalekowzroczni jak On!"
Myśli o licznych spóźnionych powołaniach, które marnują się wobec tak
sprzecznego z tym faktem wielkiego braku misjonarzy — nie dawały mu spokoju.
Jeden z jego uczniów tamtych czasów potrafił jeszcze po wielu latach
zrekonstruować sobie rozmowę, w której ks. Berthier poruszył ten temat:
„Widzę go jeszcze stojącego przede mną. Jak Napoleon, który spod ziemi chciał
wydobyć żołnierzy, tak on postawił z energią swoją nogę na ziemi i zawołał: Tyle pogan
idzie na zatracenie! A istnieje przecież wielu młodych ludzi, którzy mają powołanie do
życia misjonarskiego. Tu trzeba coś zrobić, tu musi się coś dokonać! I stanie się!"
Inny ówczesny uczeń opowiadał trzydzieści lat później o swojej rozmowie z ks.
Berthierem na ten temat:
„Problem szerzenia chwały Bożej przez ratowanie niewiernych zaprzątał go
usilnie i angażował go całkowicie. Był tak pełen zapału i przekazywał nam swoje idee
tak głęboko do naszych dusz, że zostały nam żywotne do dnia dzisiejszego i dzisiaj
jeszcze ożywiają moje modlitwy klasztorne".
Wszystko wskazuje na to, że ks. Berthier już w roku 1893, dokładnie wiedział,
czego chciał i swoje plany, przynajmniej w grubszych zarysach miał już opracowane.
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Dnia 20 czerwca 1894 roku papież Leon XIII obchodził swój złoty jubileusz sakry
biskupiej. Z tej okazji ukazało się pismo apostolskie pt. „Praeclara gratulationis" na
temat jedności w wierze. Ks. Berthier nazwał to pismo „łabędzim śpiewem" i
testamentem tego wielkiego Papieża. Troskliwe myśli sędziwego Pasterza były znów
skierowane w stronę nieszczęśliwych pogan, którzy jeszcze nie ujrzeli światła Ewangelii
do małej liczby misjonarzy. Pismo papieskie było dla ks. Berthiera nowym potężnym
bodźcem i zachętą Namiestnika Chrystusowego do urzeczywistnienia własnych planów.
Dwa lata wcześniej ukazało się inne Breve apostolskie Papieża „Neminem fugit" z dnia
14 czerwca 1892 roku, które z pewnością wpłynęło na plany ks. Berthiera i przyczyniło
się do dokładniejszego ich sprecyzowania. Papież podał wiele głębokich myśli na temat
czci i naśladowania świętej Rodziny.
Specjalny kult okazywany Jezusowi, Maryi i Józefowi nie był rzeczą nową ani dla
ks. Berthiera, ani dla dobrego ks. Archiera. Myśli i wskazówki zawarte w papieskim
„Breve", przyczyniły się bez wątpienia do pogłębienia i rozwinięcia tego kultu. Jest
rzeczą pewną, że Breve apostolskie Leona XIII o uroczystości św. Rodziny wpłynęło
ostatecznie i decydująco na wybór patrona zgromadzenia zakonnego, które ks.
Berthier zamierzał założyć.
Mówiliśmy o pracy ks. Albericha Forestasa. W szkołach przez niego założonych
pozostawiano swobodę wyboru przy zakończeniu studiów. Absolwenci tych szkół mogli
zgłosić się przyjęcie, gdzie chcieli. To samo, co ks. Forestas postanowił dla wczesnych
powołań w Avignonie i w innych zakładach, ks. Berthier byłby mógł postanowić i dla
spóźnionych powołań. Tego jednak nie zamierzał. Pierwszoplanowym jego założeniem
było, aby kandydaci zgłaszający się do zgromadzenia, gotowi byli na nowy model życia
— nie tylko pod warunkiem, że zostaną kapłanami misyjnymi, ale powinni zgodzić się
na formację zakonną, żeby zostać członkami społeczności klasztornej. Szkoły, które
miał na oku, miały stać się juwenatami dla nowej wspólnoty klasztornej. Dzieło, które
chciał powołać do życia, zyskiwałoby jeszcze, gdyby można było od kandydatów
uzyskać od razu zgodę na opuszczenie majątku, rodziny i Ojczyzny dla większej chwały
Bożej i dla zbawienia dusz. Chciał swoim przyszłym misjonarzom przekazać na dalszą
drogę życia nieocenione podwaliny ducha zakonnego ćwicząc ich w zachowaniu Rad
Ewangelicznych, w samowyrzeczeniu się i w poświęceniu. Powinno to przysporzyć im
wiele sukcesów nie tylko w osobistym życiu duchowym, ale w ich apostolskiej
działalności. Ks. Berthier ujął tę zasadę treściwie i krótko w następujących słowach:
„Mężami apostolskimi, którzy dokonali najpotężniejszych dzieł w słowie i w
czynie, byli zawsze ci, którzy siebie samych najbardziej umieli umartwić i trzymać się
jak tylko możliwe — najdalej od ducha tego świata".
Domom studiów oraz społecznościom zakonnym, które zamierzał założyć, chciał
ponadto z góry nadać charakter internacjonalny, albo lepiej „ponadnacjonalny".
Narodowość nie powinna odgrywać roli.
Nowy Instytut powinien stać otworem dla kandydatów z łona wszystkich
narodowości. Wszędzie na całym świecie i we wszystkich katolickich okolicach można
spotkać późne powołania. Księdzu Berthierowi chodziło rzeczywiście o to, aby powołać
do życia Instytut katolicki, to znaczy „powszechny". „Chodzi o sprawę Bożą" — mawiał
— a ona jest sprawą ogarniającą świat. Na taki właśnie międzynarodowy instytut dla
spóźnionych powołań istniało zapotrzebowanie. Jeżeli takiej potrzebie wyjdzie się na
przeciw, tak rozważał ks. Berthier, okaże się pełne zrozumienie wobec apeli papieskich.
Tak więc sam postanowił wprowadzić teraz w życie to, co swoim braciom w
kapłaństwie tak dawno i jasno tłumaczył.
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Ks. Berthier musiał oczywiście przedłożyć przełożonym swoje plany do
zatwierdzenia. Możemy z góry przypuszczać, że nie znajdzie u wszystkich pełnego i
należytego zrozumienia. Początkowo wyobrażał sobie, że będzie to dzieło w ramach
własnego zgromadzenia. Dopiero w trakcie pertraktacji z przełożonymi na ten temat,
uzmysłowił sobie, że cały ciężar odpowiedzialności będzie musiał wziąć na własne
barki. A więc sprawa posunęła się o wiele dalej, niż wydawała się w zamierzeniu. W
początkowych planach wyobrażał sobie, że fundację podejmie własne zgromadzenie i
nowy instytut dla spóźnionych powołań założony obok już istniejących szkół
apostolskich w Corps i Leuk-Susten będzie dostarczał kandydatów na misjonarzy dla
księży Saletynów. W tym duchu opiewał projekt przedstawiony przełożonym. Ale oni
nie chcieli czy nie mogli na to wyrazić swej zgody.
Jakie czynniki zadecydowały o nieprzychylnym ustosunkowaniu się do projektu?
Zdaje się, że te same racje, które zmusiły ks. Berthiera do podjęcia decyzji rezygnacji z
urzędów przełożonego i kierownika studiów zgromadzenia w Leuk-Susten. Gdyby ci
sami ludzie zgodzili się teraz na przyjęcie planu, który dojrzał w umyśle ks. Berthiera,
musieliby oczywiście przyznać, że tylko on jest tym człowiekiem, który będzie mógł to
dzieło wprowadzić w czyn. Różnice zdań na temat studiów, i wychowania, które
uprzednio wpłynęły na ustąpienie ks. Berthiera, dały teraz znów znać o sobie.
Rzecznicy odmiennych poglądów wpłynęli na kierownicze władze zakonne, że te
wzbraniały się udzielić swego pozwolenia na przedstawione plany. Ich postawa
zadecydowała, że rozwój nowego dzieła poszedł w innym samodzielnym kierunku.
Wydaje się ponadto rzeczą prawdopodobną, że mogli uważać własne studium
dla spóźnionych powołań, jak to sobie wyobrażał ks. Berthier, za rzecz szkodliwą, za
przeszkodę w prowadzeniu w dostatecznej mierze misji jak i duszpasterstwa na
miejscu pielgrzymkowym. Te względy mogły się również przyczynić do negatywnego
nastawienia.
Ks. Berthier nie należał jednak do kategorii ludzi, którzy łatwo rezygnują z
planów, gdy chodzi o sprawy i dzieła Boże. Nieprzychylne przyjęcie jego projektu nie
oznaczało, że należy porzucić ideę, którą uważał za słuszną. Przekonanie, że myśli o
ratowaniu starszych i spóźnionych powołań przychodzą od Boga, tak silnie ogarnęło
jego osobowość, że nie ustawał w trudach, by dzieło doprowadzić do zwycięskiego
końca.
Jego usposobienie, temperament i charakter nie były oczywiście bez wpływu,
gdy chodzi o wytrwałe dążenie do urzeczywistnienia planu. Ale musimy także
pamiętać, że jego dążenie do wcielania w życie tak wielkiego ideału musi być
rozpatrywane przede wszystkim w świetle Boskiej Opatrzności. Do tego wniosku
prowadzi nas całe następne życie ks. Berthiera. Kłopoty, krzyże i trudności, o których
czytamy w życiorysach rozmaitych zakonodawców, uczą nas, że Opatrzność Boża
potrafi zawsze poprzez górę nieporozumień i różnicy zdań doprowadzić swoich
wybranych do wyznaczonego celu.
One pouczają nas także, iż nawet wyjątkowa łaska Boża, która bywa dana
założycielom przy urzeczywistnianiu ich misji, nie chroni jeszcze dzieła od
nieprzeliczonych ludzkich niedoskonałości.
Zakonnikowi tej miary, jak ks. Berthier, nie mogła również przyjść do głowy
myśl, aby zignorować uchwały swoich przełożonych i na przyszłość iść własną drogą.
Było mu przecież wolno w ramach posłuszeństwa klasztornego opracować plan nowy,
uzyskać aprobatę doświadczonych i mądrych doradców, opublikować go, i w
odpowiednim czasie zwrócić się z nim do najwyższych władz kościelnych.
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Taką też drogę obrał ks. Berthier w dalszych swoich staraniach. Ponieważ
fundacja we własnych domach była niemożliwa, powziął zatem myśl samodzielnego
założenia takiego Instytutu, a ściślej zupełnie nowego zgromadzenia zakonnego dla
spóźnionych powołań. Skoro teraz doszedł do tego etapu, był coraz więcej przekonany,
że realizacja planu o tej formie będzie korzystniejsza dla samego dzieła i może
przynieść obfite owoce pracy misyjnej dla Kościoła. Instytut niezależny, który stanie na
własnych nogach, da większą rękojmię, że realizacja wytkniętego celu nie napotka na
nieprzewidziane przeszkody, a cała jego działalność nastawiona będzie bez reszty na
urzeczywistnienie zamierzonego celu.
Ks. Berthier postanowił przyszłe zgromadzenie zakonne postawić pod opieką i
patronatem św. Rodziny. Sądził, że nie ma innego i lepszego środka łączącego w jedno
ludzi z rozmaitych środowisk i różnego pochodzenia etnicznego, jak tylko miłość
jednego i tego samego celu i ukochanie tego samego szlachetnego ideału oraz
przynależność do tej samej rodziny. W Rodzinie Świętej znajdujemy życie ukryte, ciche,
pokorne i posłuszne. Tam znajdujemy także ducha pracowitości, głęboką pobożność i
zgodę przepełnioną miłością. Jeszcze doskonalej, niż pierwsi chrześcijanie, Jezus,
Maryja i Józef byli jednego serca i duszy jednej. Tego ducha chciał także ks. Berthier,
jak tylko to było możliwe, urzeczywistnić w swej nowej fundacji. Czyż nie był Jezus,
Arcykapłan Nowego Przymierza, który wzrastał w Nazarecie, najlepszym przykładem
dla studentów i kapłanów? Nowy Instytut miał tworzyć społeczność, w której wzrastać
mieli przyszli kapłani. A więc i oni powinni wzrastać i rozwijać się pod troskliwym okiem
Maryi i Józefa i jak Jezus troszczyć się o sprawy Ojca Niebieskiego.
Ks. Berthier ulegał szczególnie urokowi skromności i cichości Domku
Nazaretańskiego. Starał się te cnoty nazaretańskie w miarę możliwości naśladować. O
swoich uczuciach i dążeniach pisał:
„Twierdzimy zatem, że żadne inne nabożeństwo nie jest zdolne lepiej przyczynić
się do wychowania zakonników i misjonarzy, jak nabożeństwo do Przenajświętszej
Rodziny. W życiu cichym, skromnym i ukrytym rozwijają się cnoty, które stanowią
podwalinę dla wszystkich dzieł gorliwości religijnej. Życie ukryte, z dala od kontaktu ze
światem, jest najlepszym przygotowaniem do życia apostolskiego".
Gdy idzie o apostolat, to widział w nim głównie, ale nie wyłącznie, misje
zagraniczne. One to miały stanowić najważniejszą dziedzinę działalności misjonarzy św.
Rodziny. Tymczasem należało zająć się całkowicie wychowaniem i wykształceniem
przyszłych misjonarzy. W tym celu powinno się otworzyć zakład w odpowiednim
miejscu i warunkach, by mógł rozwijać się bezpiecznie. Gdyby z takiego zakładu wyszli
pierwsi kapłani, należałoby otworzyć inne domy studiów, w których ci pierwsi mogliby
kształcić dalsze szeregi kapłanów. Ideałem byłoby, gdyby powstała odpowiednia sieć
takich brakujących zakładów również w innych okolicach katolickich, gdzie żywa wiara i
zdrowe rodziny katolickie rokują nadzieję, że napływ powołań kapłańskich i misyjnych
nie ustanie.
W momencie, gdy ten prowizoryczny cel zostanie osiągnięty, można będzie
przejąć działalność misyjną oraz wyszkolonych misjonarzy do dyspozycji Stolicy
Apostolskiej. W pewnych wypadkach mogą także misjonarze św. Rodziny prowadzić
rekolekcje i misje, a na żądanie biskupów także parafie, w których uprawialiby
duszpasterstwo zwyczajne. Ale jakikolwiek rodzaj apostolatu wykonywałoby
zgromadzenie, wychowanie spóźnionych powołań pozostaje nadal najważniejszym
zadaniem Misjonarzy św. Rodziny. Aby pozyskać nowych członków dla zgromadzenia,
105

muszą się oni tak urządzić, aby spóźnionym powołaniom dać zawsze możliwość
osiągnięcia upragnionego celu.
Taki był plan wielkiego dzieła, do zrealizowania którego ks. Berthier czuł się
powołanym. Uważał to za swoje posłannictwo i temu chciał poświęcić ostatnie lata
swego pracowitego życia.
Dokładny plan przedłożył swemu kierownikowi duchownemu ks. Archierowi,
który był dla niego zarazem ojcem i przyjacielem. On również długo myślał nad tą
sprawą, modlił się o nią i prosił także innych o modlitwę w tej intencji. Gdy ks. Archier
doszedł do przekonania, że dzieło to warte jest rozpoczęcia, dał swoje pełne poparcie i
pozwolenie. Zachęcił ks. Berthiera, by nadał swojemu planowi ostateczny kształt. Za tą
radą poszedł ks. Berthier. Plan był gotowy. Nadszedł też właściwy moment do jego
wykonania.

Rozdział XVIII - PAPIEŻ DAJE SWOJE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
Różne drogi stały otworem przed ks. Berthierem dla osiągnięcia ostatecznie
powziętego celu. Pierwsza droga wiodła do Rzymu. Wyjaśnił później, dlaczego tak
uczynił.
„Zanim przystąpiłem do wykonania mego planu, należało przedstawić go
zastępcy Chrystusa na ziemi. On jest ogniskiem wszelkiego apostolstwa. Jego
błogosławieństwo daje rękojmię, że także błogosławieństwo Boże spocznie na tym
przedsięwzięciu".
Nie ma wątpliwości, że powyższe słowa mógł podpisać szczerze i z całą powagą
swego sumienia. Świadczą one o jego żywotnej wierze i głębokiej czci dla Głowy
Kościoła, w której rękach spoczywa kierownictwo wszelkiego apostolstwa. Stanowisko
to nie przeszkadzało mu równocześnie w wysnuwaniu roztropnego wniosku, że u
przełożonych i biskupów nic nie ma większego znaczenia, jak zgoda i wola Głowy
Kościoła.
Zrozumiał również, że konieczne jest pośrednictwo osobistości wysokiej rangi.
Należy zatem postarać się o poparcie jednego z książąt Kościoła, który by mu
dopomógł całym swoim wpływem na najwyższym szczeblu. W dalszym przebiegu tego
życiorysu okaże się, że wybrał najlepszą drogę do realizacji trudnego zadania.
Zapukał więc do serca i sumienia arcybiskupa z Reims, kardynała Benedykta
Marii Langénieux. Nie mógł dokonać lepszego wyboru. Jak to się stało?
Kroki, które wiodła ojcowska ręka Opatrzności Bożej, nie wykluczają oczywiście
całkiem zwyczajnego i ludzkiego współdziałania. Tak było i tutaj. Pani Barbe, pobożna
kobieta z Reims, była ceniona wśród dostojników Kurii. Głęboko przejęta kultem
Płaczącej Pani Pośredniczki z La Salette odbyła pielgrzymkę na Świętą Górę. Spowiadała
się u ks. Berthiera i odbyła z nim dłuższą rozmowę poza spowiedzią. W trakcie
rozmowy zapoznał ją ze swymi planami oraz koniecznością pozyskania jednego z
bardziej wpływowych książąt Kościoła. Ofiarowała swoje usługi celem zdobycia
kardynała Langénieux na protektora nowej fundacji. Ks. Berthier podziękował jej za
dobre chęci. Wiedział, że kardynał był czołową postacią w hierarchii Kościoła
francuskiego. Wywierał ogromny wpływ na episkopat francuski i posiadał olbrzymi
autorytet w Rzymie. Poza tym musiał ks. Berthier odczuwać w osobie ks. kardynała
Langénieux pokrewną duszę, gdyż znany był powszechnie jako wybitny duszpasterz.
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Ten blisko siedemdziesięcioletni kardynał, który w młodości swojej zwiedził
Anglię, Palestynę, Włochy, Hiszpanię, Szwecję i Norwegię, był nie tylko człowiekiem o
szerokich horyzontach myślowych i urzekającym talencie towarzyskim, ale odznaczał
się głęboką gorliwością i wszechstronną troską duszpasterską. Był proboszczem dwu
wielkich parafii paryskich, skąd awansował na wikariusza generalnego. Odznaczał się
wtedy wyjątkową gorliwością i zajął się szczególnie ruchem robotniczym oraz sprawą
nauczania religii. Był zaledwie półtora roku biskupem Tarbes, do której to diecezji
należało Lourdes, a potem, dnia 31 grudnia 1874 roku, zamianowany został
arcybiskupem Reims. Oddał się teraz całkowicie służbie dla kleru i wiernych, do których
zwracał się często z całym szeregiem listów pasterskich.
Nie mogła ujść uwagi ks. Berthiera i ta strona jego działalności, że arcybiskup z
wyjątkową sumiennością traktował sprawy rekrutacji powołań, wykształcenia
seminaryjnego i życia kleru. Był z przekonania gorącym rzecznikiem odprawiania misji
ludowych i okazywał ogromny szacunek dla życia zakonnego. Arcybiskup, który został
zamianowany kardynałem w roku 1886, wystąpił ostro przeciw antyklerykalnym
zarządzeniom Rządu, stając w obronie praw Kościoła, a zwłaszcza w obronie instytucji
zakonnych. W tym samym roku, w którym miał się z nim spotkać ks. Berthier — 1893,
został zamianowany przez Papieża delegatem na Kongres Eucharystyczny w
Jerozolimie. Tam już samo jego ukazanie się wywarło ogromne wrażenie na wszystkich,
a przez swoje mądre i ugodowe wystąpienie wobec wiernych wschodnich Kościołów
odłączonych umiał sobie zdobyć powszechny szacunek.
To wszystko musiało wywierać wielkie wrażenie na ks. Berthierze. Poza tym znał
Kardynała osobiście. Pamiętał dobrze, jak ks. biskup Langénieux w sierpniu 1875 roku
krótko po otrzymaniu nominacji na arcybiskupa w Reims, przybył do La Salette i
wygłosił tam kazanie, które wywarło na wszystkich ogromne wrażenie. W związku z
Ewangelią niedzielną — przypowieść o miłosiernym Samarytaninie — uczynił trafne
zastosowanie. Francję, która cały wiek była bita przez zarozumiałe szyderstwa i hasła
niewiary, przyrównał do podróżnego, który wpadł między zbójców i na poły umarły
leżał na drodze z Jerozolimy do Jerycha. Ci, którzy przywiedli kraj do tego stanu,
przechodzili mimo, lub przepisywali środki lecznicze, które jego upadek jeszcze
przyspieszały. Jako Miłosierny Samarytanin przybyła Maryja, aby ten kraj jeszcze przez
Boga i Kościół umiłowany na nowo ożywić. Przez to nadprzyrodzone, które się
uwidacznia w La Salette i w Lourdes, niszczy ona pychę rozumu. Zachwyt kazaniem
setek pielgrzymów jeszcze brzmiał w opisie „Roczników", którego autorem był nie kto
inny, jak właśnie ks. Berthier. Opis ten kończy się słowami podziwu: „O, jak pięknie i
dobitnie zostały rozwinięte te bogate i treściwe myśli! Co za światło błyskało z źrenic w
uduchowionej twarzy mówcy! Czuło się w tym biskupie bijące serce św. Remigiusza,
którego jest następcą".
W roku 1905 krótko po śmierci wielkiego Kardynała pisał o nim ks. Berthier:
„W La Salette miałem szczęście po raz pierwszy spotkać się z nim. Tam rozmawiał także
ze mną na temat, co dobrego uczynił dla Lourdes jako miejsca pielgrzymkowego i
poradził, co według niego można by jeszcze dobrego uczynić dla La Salette".
Gdy ks. Berthier przy końcu listopada 1893 roku wygłosił dla sióstr Szarytek
(Wincentek) rekolekcje w Reims, nadarzyła się okazja do przedstawienia kardynałowi
planu fundacji nowego zgromadzenia. „Będziemy się o to modlić" — padła krótka
odpowiedź. „Nie spieszmy się zanadto do dzieła. Czas przyniesie światło i radę,
porozmawiamy jeszcze na ten temat". Takie było stanowisko tego odpowiedzialnego
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księcia Kościoła. Chciał sprawę przemyśleć należycie, zanim poweźmie ostateczną
decyzję.
W rok później otrzymał ks. Berthier z Reims zaszczytne zaproszenie, by w dniach
20—24 sierpnia wygłosił rekolekcje dla duchowieństwa Archidiecezji. Rekolekcje te
odbywały się w klasztorze Binson w Chatillon sur Marne. Sam Kardynał brał w nich
udział z czterdziestoma pięcioma kapłanami. Rekolekcje były oczywiście świetną okazją
do przedłożenia Kardynałowi szczegółowego planu z prośbą, aby ten zechciał przyjąć
na siebie protektorat sprawy w Rzymie. Kardynał okazał żywe zainteresowanie sprawą i
przyrzekł szczerze swoje poparcie. Oto jego słowa na zakończenie rozmowy: „Ojcze, ja
się tego podejmę. Może Ojciec na mnie liczyć. Dokonam tego szybko i skutecznie. Za
parę miesięcy muszę być w Rzymie. Porozmawiam z kardynałem Sekretarzem Stanu,
który może Ojcu być pomocny".
Kardynał dotrzymał słowa. W dwa miesiące później brał udział w zebraniu
Patriarchów Wschodu, które odbyło się pod przewodnictwem Papieża w Rzymie.
Konferencja zakończyła się dnia 9 listopada. Następnego dnia zawiadomił Kardynał
telegraficznie ks. Berthiera, że go niezwłocznie oczekuje w Rzymie.
Ks. Berthier jako asystent generalny swego zgromadzenia brał właśnie udział w
odbywającej się Kapitule Generalnej, która rozpoczęła swoje obrady dwa dni
wcześniej. Obrady zostały przerwane na czas podróży ks. Berthiera do Rzymu. W
Rzymie kardynał Langénieux skontaktował ks. Berthiera z Sekretarzem Stanu. To
pamiętne spotkanie nastąpiło we wtorek dnia 13 listopada.
Sekretarz Stanu, kardynał Rampolla, przyjął ks. Berthiera z ujmującą
życzliwością i z zainteresowaniem wysłuchał treści przedstawionego planu. Był już
poprzednio do sprawy życzliwie nastawiony przez kardynała Langénieux. Toteż nie
kosztowało wiele trudu ks. Berthiera, by znaleźć w tym dostojnym purpuracie rzecznika
sprawy u Ojca św. Oto znalazł znów kogoś, kto go zrozumiał i docenił ważność sprawy.
„To jest natchnienie, odpowiadające mojej trosce, która już dawno nie daje mi
spokoju" — odpowiedział. A potem ciągnął dalej: „To jest trudne przedsięwzięcie,
wiem o tym, ale krzyż jest znakiem rozpoznawczym i podstawą wszystkich wielkich
dzieł. W tym wieku znajdzie się jeszcze wiele szlachetnych i dzielnych dusz, które
jeszcze mogą zostać kapłanami". Przyszły zakonodawca zapytał jednak trwożliwie:
„Eminencjo, czy nie jestem jednak zbyt stary, żeby rozpocząć takie dzieło? — „Za
stary"? zapytał kardynał uśmiechając się, Ojciec może jeszcze wiele zdziałać mając
nasze zaufanie. Dobry Bóg podał Ojcu ten plan. Da również odpowiednie dni życia i siłę
żywotną, żeby plan urzeczywistnić! Tylko się nie obawiać! Głowę do góry! Niech ojciec
kontynuuje przygotowania do dzieła. Porozmawiam o tym jak najszybciej z Ojcem św."
Kardynał Rampolla, po namyśle, poprosił ks. Berthiera, aby jeszcze raz przedstawił
prośbę na piśmie i w skrócie wyłożył swój plan, który sam osobiście przedstawi Ojcu
świętemu.
Ks. Berthier uczynił to niezwłocznie przekazując kardynałowi żądany wniosek i
dołączył słowa podziękowania. Nie czekając jednak na wynik udał się pospiesznie w
drogę powrotną do domu macierzystego. Wiedział, że jego wniosek znalazł się w
odpowiednich rękach, a kapituła Generalna w Grenoble czekała na jego powrót i
obecność w dalszych obradach.
Ponieważ był wezwany przez Arcybiskupa Reims do Rzymu, miał już w drodze
do Wiecznego Miasta wszelkie powody ku temu, żeby oczekiwać dobrego obrotu
sprawy. Ale audiencja u pierwszego ministra Papieża, jakim jest Sekretarz Stanu,
przeszła wszelkie oczekiwania. Nie kto inny, jak sam wielki kardynał Rampolla nazwał
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jego plan „dziełem pochodzącym z natchnienia Bożego", wyznając jemu, że już sam od
dawna był pochłonięty podobnymi myślami. Spóźnione powołania nie są zbyt stare, by
stać się dobrani do kapłaństwa, a on także nie jest zbyt stary, by dzieło doprowadzić do
rozwoju, powiedział mu kardynał. Było to zachęcające i podnosiło go na duchu. Gdy
dwaj książęta Kościoła zaangażowali się w rozwój sprawy, a jeden z nich był najbliższym
współpracownikiem Papieża, mógł być spokojny o przyszłość. Dzieło jego znalazło się
na najlepszej drodze do realizacji.
Jest rzeczą prawdopodobną, że uspakajał się powyższymi myślami i na moment
nie przyszło mu do głowy, aby swój plan przedłożyć także Kongregacji Rozkrzewienia
Wiary, papieskiemu Departamentowi misyjnemu. Następstwa tego przeoczenia dały
się wkrótce we znaki. W tym jednak momencie nie uświadamiał sobie takich trudności.
Zaledwie wsiadł ks. Berthier do pociągu jadącego do Grenoble, dnia 14 listopada 1894
roku, Sekretarz Stanu kardynał Rampolla przedłożył Ojcu świętemu Leonowi XIII plan
założenia nowego zgromadzenia zakonnego. Następnego dnia przyjął Papież kardynała
Langénieux na audiencji pożegnalnej. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności posiadamy
opis samego kardynała dotyczący sprawy ks. Berthiera, zawarty w liście skierowanym
do ks. Chapuy, ówczesnego generała ojców Saletynów. List pisany był dnia 25
listopada, a więc w dziesięć dni po jego audiencji pożegnalnej u Papieża:
„Jest rzeczywistą prawdą, że Ojciec św. zgodził się na fundację dla spóźnionych
powołań przez dobrego ks. Berthiera. Pochwalił dzieło, zachęcił do jego rozpoczęcia i
dał na to swoje błogosławieństwo.
Ten mąż Boży przedstawił swój plan Kardynałowi Sekretarzowi Stanu. Kardynał
widział w nim dzieło i natchnienie Boże, które odpowiada jego własnym myślom, chciał
też chętnie podjąć się obowiązku przedstawienia tego planu Ojcu Świętemu.
Dnia następnego byłem osobiście na audiencji pożegnalnej. Jakaż wielka i
niespodziewana była moja radość, gdy zauważyłem, że Papież jest już doskonale
poinformowany o całej sprawie. Był do niej przychylnie nastawiony i zachęcał do
szybkiego rozpoczęcia dzieła. „To jest dzieło odpowiadające obecnym czasom —
odpowiedział jego świątobliwość — życzę sobie, aby jak najrychlej było założone".
Wówczas zaproponował mi Ojciec św. w swojej nadzwyczajnej dobroci, abym wziął to
dzieło pod szczególną opiekę i był pomocny ojcu Berthierowi. Gdy pozwoliłem sobie na
wyrażenie pewnych zastrzeżeń z mej strony, uchylił on je i otrzymałem od Zastępcy
Jezusa Chrystusa wszystkie potrzebne pełnomocnictwa, aby umożliwić ks. Berthierowi
wejście na drogę, na którą go wzywają jego gorliwość i niedwuznaczne znaki
Opatrzności. Czcigodny Ojcze! Proszę bez namysłu zachęcać do tego przedsięwzięcia.
Przy tym Zgromadzenie znajdzie nową okazję i sposób służenia Kościołowi. Przy tym
nie potrzebuje też ponosić żadnych innych ofiar, jak tylko to, by jednemu ze swoich
ojców pozwolić, by poszedł torem, wskazanym mu przez Boga. Takiego zdania jest
Stolica Święta. Zostało to, Czcigodny Ojcze, zatwierdzone w Rzymie i czuję się
szczęśliwy, że mogę to Ojcu zakomunikować".
Ks. Chapuy zawiadomił ks. Berthiera natychmiast o tej wielkiej nowinie. Ks.
Berthier otrzymał równocześnie list od ks. Kardynała następującej treści:
„Otrzymałem od Waszego Przełożonego list, w którym zapytuje, co
postanowiono w Rzymie. Doniosłem mu o wszystkim szczerze i dodałem życzenie, żeby
Ojcu w przedsięwzięciu dopomagał, gdyż Ojciec Święty wyraźnie je potwierdził i
powierzył mojej opiece oraz, że przekazał mi potrzebne pełnomocnictwa. Niech Ojciec
zatem będzie spokojny i wielbi Boga, który dla Niego jest tak przedziwnie dobry!"
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Kapituła Generalna przystąpiła w międzyczasie ponownie do obrad. Jedną z
najważniejszych czynności ojców kapitulnych były wybory na poszczególne
najważniejsze urzędy w zgromadzeniu. Przystąpiono do nich w dzień zakończenia
Kapituły, który wyznaczony był na 29 listopada. Oficjalna wiadomość o pamiętnej
audiencji i jej szczęśliwych a tak ważnych wynikach dla ks. Berthiera nadeszła jeszcze w
porę, aby można ją było wziąć pod uwagę. Ks. Berthier oświadczył ojcu Generałowi, że
gotów jest zrezygnować z ewentualnych urzędów, aby móc oddać wszystkie swoje siły
nowej fundacji. Ks. Chapuy zakomunikował wszystkim tę wiadomość. Uważał jednak za
wskazane, by ks. Berthier pozostał jeszcze do dyspozycji. Uległ życzeniu swego
przełożonego. W rezultacie został wybrany do zarządu jako asystent generalny i
monitor przełożonego generalnego. Dano mu jednak wolną rękę, aby w przyszłości,
gdyby uważał, że nie może podołać wykonywaniu nowego zadania, mógł zgłosić
rezygnację z tych urzędów.
Po zakończeniu Kapituły rozpoczął ks. Berthier natychmiast przygotowania
konieczne do szybkiego urzeczywistnienia swojego planu. Wydawało się rzeczywiście,
że przy swoim czynnym i energicznym usposobieniu czekał na ten moment z ogromną
niecierpliwością. Fakt, że liczył już prawie pięćdziesiąt pięć lat życia i nie miał zbyt
silnego zdrowia, uważał prawdopodobnie za jeden powód więcej, by nie tracić
najmniejszej chwili. Nie był marzycielem ani utopistą. Zdawał sobie sprawę, że
fundacja, którą miał podjąć, stworzy góry trudności i nie da mu w niczym spokoju.
Spokoju jednak i odpoczynku nigdy nie szukał. Trudności są po to, aby je z pomocą
Bożą przezwyciężać. Czyż błogosławieństwo papieskie nie było rękojmią dla
błogosławieństwa Bożego? „Nie mogliśmy mieć skuteczniejszej pociechy i zachęty nad
błogosławieństwo Ojca świętego" — pisał, gdy już pierwsze trudności miał poza sobą.
Ale dla swoich przyszłych synów duchowych napisał w Konstytucjach na wieczną rzeczy
pamiątkę: „Podstawą instytutu jest błogosławieństwo Kościoła, niech to będzie zachętą
dla tych, których łaska Boża do niego powoła".
Wspomnieliśmy przed chwilą o Konstytucjach nowego zgromadzenia. Na
początku grudnia 1894 roku zajął się ich ułożeniem i skończył to w ciągu miesiąca.
Dopomógł już w roku 1876 do zredagowania Konstytucji dla księży misjonarzy
Saletynów i przepisy dotychczasowego zgromadzenia, do którego przynależał, w wielu
wypadkach przeniósł do nowego. Nie tylko własne reguły, z którymi zżyty był od wielu
lat, ale także część materiału z Konstytucji ojców jezuitów przeniósł do regulaminu
nowego zgromadzenia. Konstytucje tych dwóch zakonów przyświecały za wzór przy
układaniu Konstytucji nowego zgromadzenia, oczywiście z wyjątkiem punktów
dotyczących szczególnego charakteru nowej kongregacji, jak np. troska o spóźnione
powołania osób niezamożnych oraz kult i naśladowanie św. Rodziny.
Tutaj właśnie widzimy ks. Berthiera w swoim żywiole. Przy pisaniu swoich
książek czerpał wielekroć z pism ojców Kościoła i aprobowanych pisarzy religijnych.
Wolał częściej dopuszczać do głosu znanych i doświadczonych nauczycieli, niż rozwijać
własne myśli. I w tym wypadku, gdy występował jako prawodawca nowego
zgromadzenia, wiedział doskonale, że sam nic lepszego nie wymyśli. Najlepiej więc
oprzeć się na regułach zakonnych, które już wytrzymały próbę czasu, i uznane zostały
przez Kościół za wartościowe. Czas jego tak pochłaniały przeliczne sprawy, że pracował
systemem „tempo-expresso", aby wszystko w porę przygotować. Rozmaite sprawy i
okoliczności decydowały o harmonogramie pracy i zmuszały do stawiania czoła
trudnościom. List do kardynała Langénieux z dnia 4 grudnia tego roku miał coś z
charakteru „programu obrad". Otóż pisze on, że jego dobry przełożony generalny
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dowiedział się z listu Kardynała o pozwoleniu Papieża na otwarcie nowego
zgromadzenia i nie miał żadnych zastrzeżeń. Ale w swej dobroci darzy go Generał
wielkim zaufaniem i pozwala werbować nowych kandydatów. Przystępuje więc do tej
akcji. Potem przedkłada Kardynałowi do zatwierdzenia nowy regulamin zakonny dla
przyszłego zgromadzenia. Na koniec dodaje:
„Niech mi Wasza Eminencja pozwoli na podstawie otrzymanych pełnomocnictw
od Ojca Świętego, abym mógł starać się o środki pieniężne i werbować kandydatów do
nowego instytutu; proszę o pozwolenie do składania pieniędzy aż do czasu ich użycia,
do odkładania rocznych dochodów na ten sam cel, do użycia na ten cel spadku po
rodzicach, względnie dokonania zamiany (z powodu ślubu ubóstwa nie mogę tej
transakcji dokonać od siebie...), o użycie dla tej fundacji mego czasu i odpowiednich
sum pieniędzy na podróże; o prawo szukania za granicą odpowiedniego domu na ten
cel, wydzierżawienie go lub zakupu, ale bez większego długu, którego bym nie mógł
wkrótce spłacić, abym jako dobry ojciec rodziny, mógł podjąć odpowiednie i
miarodajne kroki dla zdobycia środków utrzymania domu; do tego proszę dla fundacji
o połowę dochodu, jaki przynoszą moje książki, drugą połowę pozostawiam do
dyspozycji mojemu zgromadzeniu. Skoro tylko otrzymam potrzebne pełnomocnictwa,
a szczególnie pozwolenia, myślę, że z otuchą będę mógł przystąpić od dzieła! Oby tylko
Bóg dał mi odpowiednie siły".
Wszystkie potrzebne pozwolenia, o które ks. Berthier z taką skrupulatnością i
sumiennością prosił, zostały mu udzielone w dniu 6 grudnia tego roku. Ale wkrótce
znów wypadło mu zwrócić się do Kardynała. W tym wypadku chodziło o usunięcie
trudności, jakie wynikały między nim a jego zwierzchnikami.
O. Chapuy i niektórzy inni ojcowie byli zaniepokojeni rozwojem spraw i bardzo
niechętnie patrzyli na zamiary otwarcia nowego zgromadzenia, jest to rzeczą ludzką, i
nie trzeba się temu dziwić. Ks. Berthier, który już od roku 1876 pełnił urząd asystenta
generalnego, był nie tylko jedną z kierowniczych postaci swego zgromadzenia, ale
także jednym z najdzielniejszych i najbardziej poszukiwanych misjonarzy. Patrząc na
sprawy z tego punktu widzenia, wyobrażano sobie, że nowa fundacja wpłynie na
osłabienie własnego zgromadzenia, które utraci jedną z najlepszych sił, szczególnie na
miejscu cudownym w La Salette. To jeszcze nie wszystko. Zgromadzenie zakonne
Saletynów ze swoimi domami studiów potrzebowało wielkich dochodów materialnych.
A te wpływały w znacznej części ze sprzedaży dzieł ks. Berthiera i z przesyłek
dobrodziejów, których ks. Berthier zwerbował przez swoje stosunki i znajomości.
Wyobrażano sobie, że te wpływy powoli przejdą ze szkoły w La Salette do nowego
instytutu. Czyniono już podejrzliwe uwagi tej miary, że skoro ks. Berthier otrzymał
pozwolenie od kardynała Langénieux na odprowadzenie połowy dochodów ze
sprzedaży jego książek do nowego zgromadzenia, to ekonom z La Salette, człowiek
mający stale wielkie kłopoty pieniężne, może się liczyć z możliwością, że i druga połowa
tych dochodów odpłynie w tym samym kierunku. Były to więc całkiem ludzkie i
zrozumiałe obawy przełożonego generalnego, który musi dbać o byt materialny swego
zgromadzenia.
Kardynał Langenieux okazał zrozumienie dla tych spraw, ale nie dał się też łatwo
zbić z tropu. Całą sprawę postawił od początku na innej, wyższej płaszczyźnie i
upatrywał w planowanej fundacji posłannictwo, do którego ks. Berthier został
powołany i przy którego wykonywaniu nie powinien doznawać żadnych przeszkód, lecz
przeciwnie, powinno mu się zewsząd pomagać.
Dnia 20 grudnia 1894 roku pisał do ks. Berthiera:
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„Może Ojciec powiedzieć, że otrzymał nie tylko pozwolenie na założenie instytutu dla
spóźnionych powołań, ale że Ojciec Święty Go do tego zobowiązał, bo uważa to dzieło
za wartościowe i potrzebne na obecne czasy. Może Ksiądz jeszcze dodać, że Ojciec
Święty, aby to przedsięwzięcie ułatwić i ukazać jak Mu na tym zależy, aby dzieło zostało
podjęte, do tego stopnia zaangażował się sprawą, że mnie w stosunku do Księdza dał
odpowiednie pełnomocnictwa, aby Księdzu umożliwić odpowiednią swobodę działania
i starać się o to, żeby Ksiądz wobec swego zgromadzenia był odpowiedzialny jedynie
przed swoim sumieniem. Wszystkie te zagadnienia musi Ksiądz przyjaźnie swoim
przełożonym przedstawić i uregulować z nimi wszystko w ramach powyżej
nakreślonych. Powinni Księdzu według najlepszych możliwości dopomóc. Jeżeli tak
będą postępować, będą zgodni z wolą i życzeniami Ojca świętego i przez ten właśnie
instytut będą mogli osiągnąć drogocenną pomoc dla swoich własnych przedsięwzięć
oraz mieć współudział w błogosławieństwach, które Księdzu są zapewnione. Ogromnie
żałowałbym, gdyby Ojciec musiał wystąpić... a co nastąpiłoby niewątpliwie w wypadku,
gdyby tego wymagała misja Ojca. Zgromadzenie Ojca powinno tego uniknąć, dając
Jemu zupełnie wolną rękę, co jest w zupełnej zgodzie z poglądami Ojca świętego, o
których zawiadomiłem Waszego Przełożonego Generalnego".
Chociaż z jednej strony nie pragnął ks. Berthier niczego więcej, jak wypełnić
poleconą sobie misję, która teraz leżała przed nim jasno naszkicowana, to jednak z
drugiej strony nie chciał uczynić niczego przeciwko woli swoich przełożonych i nawet
na moment nie myślał o opuszczeniu swego zgromadzenia, o przecięciu więzów, które
były dla niego tak drogie. Ofiarował przecież wszystko, aby wstąpić do zgromadzenia
księży misjonarzy Matki Boskiej z La Salette i przy wszystkich przeciwnościach wykazał
jako nowicjusz z całym naciskiem, że pragnie wytrwać w swym powołaniu. „Chcę być
wierny memu powołaniu, choćby mnie to kosztować miało życie", tak to wtedy wyraził.
We wszystkich swoich przedsięwzięciach i pracach duszpasterskich, uważał się zawsze
za apostoła nauk i łez Płaczącej Pani, a nowa fundacja odpowiadała tak samo jak szkoła
apostolska w La Salette — poglądom i pragnieniom Maryi.
Przypominamy to wszystko, aby zdać sobie sprawę, że ks. Berthier swoje
posłannictwo jako założyciel nie inaczej pojmował, jak tylko jako nieprzerwany ciąg
swojego życiowego zadania w roli misjonarza Płaczącej Pani, której chciał pozostać
wierny aż do śmierci. Zerwać ze Zgromadzeniem, to byłoby w jego oczach
niewiernością okazaną swemu powołaniu. A do tego żadną miarą nie chciał dopuścić.
Ks. Wiktor Hostachy Saletyn w swojej pięknej i wnikliwej monografii pt. „Jan
Berthier jako pisarz" (Le R. P. Jean Berthier — L'Ecrivain) notuje w związku z tym
tematem następujące wydarzenie: „Jednej ze swoich dawniejszych penitentek,
przerażonej, że ks. Berthier nie będzie mógł pozostać misjonarzem w La Salette, napisał
list, o którym ta pani powiedziała, że nic piękniejszego i pokorniejszego nad to pismo
nie otrzymała w swoim życiu. Żałowała bardzo, że list podarła. Ale odtworzyła jego
treść z pamięci w następujących słowach:
„Dziecko moje, nie opuszczę nigdy mego Zgromadzenia. Z pewnością nie jestem
niezastąpiony. Inni zrobią to lepiej ode mnie. Gdy jednak z drugiej strony widzę tylu
młodych ludzi, którzy choć w latach późniejszych mogliby zostać kapłanami i myślę o
wszystkich spóźnionych powołaniach, wydaje mi się, że to jest moje zadanie, abym dla
nich podjął się nowej fundacji. Opuszczę nasz dom zakonny. Ale moje serce pozostanie
tutaj na zawsze".
Wytyczne, które kardynał Langénieux w swoim liście z dnia 20 grudnia 1894
roku skreślił do ks. Berthiera, były otwarcie także skierowane do ks. Chapuy, a nawet
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więcej przeznaczone dla niego, niż dla samego adresata listu. Generalny zarząd
zgromadzenia misjonarzy zrozumiał nareszcie, że wobec tak wyraźnie nakreślonych
zarządzeń wysokiego autorytetu Kościoła trzeba ustosunkować się pozytywnie, że nie
pozostaje inna droga, jak dać wolną rękę ks. Berthierowi do dalszego działania. Dlatego
też Rada Generalna powzięła uchwałę dnia 11 stycznia 1895 r. następującej treści:
„Czcigodnemu Ks. Berthierowi pozwala się na jego wniosek — uchwałą Rady
Generalnej, aby mógł założyć własny instytut dla spóźnionych powołań przeznaczonych
dla misji zagranicznych. Założenia tego dzieła życzy sobie Ojciec św. i zachęca do tego
wraz z Jego Eminencją ks. kardynałem Langénieux".
Ks. Berthier ukończył w międzyczasie układanie Konstytucji, i dał je do aprobaty
ks. kardynałowi Protektorowi. Mógł teraz bez przeszkód, chociaż nie bez obaw i trosk
na przyszłość wejść w nowy rok, który będzie rokiem założenia zgromadzenia
Misjonarzy św. Rodziny.

Rozdział XIX - Z KOSZAR - SEMINARIUM
W styczniu 1895 roku rozpoczął ks. Berthier starania o zdobycie pierwszego
własnego domu. Już szczęśliwie załatwione zostały kłopotliwe sprawy materialne i
nastało spokojne stadium, w którym można było coś na serio rozpocząć. Miał teraz
swobodę działania. Pewna szlachetna pani z Lyonu, Maria Alfonsyna Thivillon, gotowa
była użyczyć odpowiedniej sumy pieniędzy na zakup potrzebnego domu. Nie było to po
raz pierwszy ani ostatni, że wspomagała swoim majątkiem przedsięwzięcia księdza
Berthiera. Wdzięczny Założyciel umieścił ją dlatego w Księdze Dobrodziejów na
pierwszym miejscu.
Teraz miał tylko jeszcze jeden problem do rozwiązania, gdzie znaleźć
odpowiednie miejsce na zakup użytecznego obiektu. Sam Założyciel pisze o tym
siedem lat później: „Ponieważ przewidywaliśmy, że Francja zdecyduje się na likwidację
domów zakonnych i na wypędzenie zakonników, względnie na skrępowanie ich
działalności i prawa poruszania się, postanowiliśmy szukać kraju, w którym
panowałoby więcej swobody". Przewidywał prawidłowo. Dekrety banicyjne dla
zakonników nie dały na siebie długo czekać.
Początkowo myślał o Kanadzie. Dawniejsza kolonia francuska, w której
zamieszkuje wielu Francuzów, zachowała głębszą wiarę, niż kraj macierzysty. Miała też
wielodzietne i zdrowe rodziny. Liczył więc ks. Berthier na liczne powołania. Można
sobie wyobrazić, że widoki te bardzo go nęciły i myślał bardzo poważnie o osiedleniu
się w Kanadzie. Ale po dłuższym namyśle wydało mu się założenie domu macierzystego
po drugiej stronie oceanu zbyt ryzykownym przedsięwzięciem. Raczej należało szukać
gdzieś trwalszego gruntu, żeby można stanąć silną stopą. Po długich wahaniach wybór
padł na „gościnną i cichą Holandię" — jak się później czule i obrazowo wyraził.
Miał tam dobrych przyjaciół, na których mógł liczyć. W La Salette,
prawdopodobnie w roku 1881 zapoznał się z Marcjanem Brouwersem, fabrykantem
towarów tekstylnych i zawarł z nim przyjaźń. Od tego czasu państwo Brouwersowie
należeli do wiernych dobrodziejów seminariów w La Salette.
Poznał dalej w sanktuarium saletyńskim pannę Dorotę Mathijsen i wysoko ją
cenił. Dorota Mathijsen, szwagierka pana Brouwersa, należała do wpływowej i głęboko
religijnej rodziny Tilburskiej. Po śmierci swojej matki, którą pielęgnowała przez dziesięć
lat z dziecięcym oddaniem, zajęła się prowadzeniem domu, troszcząc się dalej o
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zdrowie sędziwego ojca. Zajmowała się także dziełami miłosierdzia chrześcijańskiego.
Gdy ojciec zmarł w roku 1879, pojechała z pielgrzymką do La Salette, aby tam u stóp
Płaczącej Pani rozstrzygnąć sprawę swego powołania. Czuła, że ma powołanie do stanu
zakonnego. W tej sprawie zwróciła się o radę do ks. Berthiera, z którym potem przez
wiele lat korespondowała obierając go sobie za kierownika swej duszy. W roku 1881
wstąpiła jako postulantka do sióstr Wizytek w Duistervoorde, gdzie złożyła śluby
zakonne jako siostra Joanna Salezja w roku 1884. W roku następnym przeniosła się z
innymi siostrami do domu rodzinnego w Tilburgu, który ofiarowany przez nią
zakonowi, zamieniony został na klasztor.
Klasztor sióstr Wizytek przechowuje jeszcze do dziś z czcią wielką jako
drogocenny klejnot, 14 listów pisanych przez ks. Berthiera do siostry Joanny Salezji.
Listy te przyczyniły się w znacznej mierze do tego, że wspomniana siostra przechodząc
kryzys w początkowych latach swego życia zakonnego zdecydowała się wzmocniona na
duchu oddać się całkowicie i na zawsze w ofierze służbie Bożej.
W maju 1885 r. pisze ks. Berthier w jednym z listów: „Nie wiem, czy mnie kiedyś
Opatrzność zaprowadzi do Tilburga, ale byłoby dla mnie na pewno wielką radością,
gdybym mógł znów spotkać się z Siostrą, z państwem Brouwersami i ich rodziną".
Znajomości te pozwoliły mu pojechać do Holandii, aby tam za radą swoich
przyjaciół rozejrzeć się za odpowiednim obiektem do założenia nowego instytutu.
Ważne dobrodziejstwa wyświadczył mu w międzyczasie ks. kardynał Langénieux
— protektor nowego dzieła. Chociaż zarząd główny zgromadzenia księży Saletynów
upoważnił ks. Berthiera specjalnym dokumentem do podjęcia nowej fundacji, nie
znaczyło to jednak, że przełożony generalny pozbył się wszelkich oporów z powodu
jego odejścia. Ks. Chapuy w liście do kardynała Langénieux dał ponownie wyraz swoim
niepokojem. Otrzymał następującą odpowiedź:
„Rozumiem Waszą troskę, która wiąże się z nową fundacją. Ale to zależy więcej
od Was, niż od niego, aby usunąć przyczyny tych niepokojów i to, co wy uważacie za
największe niebezpieczeństwo zamienić na błogosławieństwo dla Waszego
Zgromadzenia. Wasza Rada Generalna pozwoliła mu przecież na fundację, do której
Leon XIII zachęcił i dał swoje błogosławieństwo, a mnie wyznaczył na protektora. Nie
pozostaje więc innego nic do zrobienia, jak więzy tego znakomitego zakonnika wiążące
go ze zgromadzeniem, a którego członkiem nadal się uważa, jeszcze bardziej zacieśnić.
Zgromadzenie Wasze zdobędzie korzyści dla siebie z apostolskiej działalności tego
męża Bożego. Niech Ojciec daje przy każdej okazji i wobec każdego do zrozumienia, że
jest dumny, iż jeden z Jego synów duchowych, który sercem i w czasie pielgrzymek na
Świętym Miejscu z Wami zjednoczy, został uczczony tak wielkim zadaniem, które
pozwoli ofiarować Kościołowi i Waszemu Zgromadzeniu misjonarzy i prawdziwe na pół
stracone powołania na powrót zdobywać będzie dla służby Bożej, a które bez pomocy
nowego zgromadzenia byłyby na zawsze stracone. Oto, dobry i czcigodny Ojcze, dobra
rada, którą Ojcu podaję. Wypływa ona ze szczerego i głębokiego oddania dla Ojca, Jego
posłannictwa i podległych Mu ludzi i spraw Jego trosce powierzonych. Będę w
modlitwach prosił Boga, aby obdarzył Ojca łaską zgadzania się z tym, co najwięcej
zgodne jest z Jego świętą wolą i służy ku Jego większej chwale".
Kardynał podpisał właśnie dwa dni wcześniej dokumenty dla ks. Berthiera. Było
to zatwierdzenie instytutu dla starszych powołań, które polecał opiece i życzliwości
biskupów, przełożonych seminariów i ludu wiernego. Drugi podpis złożył pod
Konstytucjami, zatwierdzając je dla przyszłego zgromadzenia. Ks. Berthier odebrał te
dwa dokumenty osobiście i udał się z Reims do Tilburga. Tutaj oczekiwała go nie tylko
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gościnność jego przyjaciół, ale także holenderska zima. Cierpiał mocno z powodu
przenikliwego chłodu. Do klasztoru sióstr Wizytek przybył mocno zziębnięty i
przemoczony. W napalonym pokoju gościnnym sióstr rozgrzał się szybko. Siostry
zgotowały mu serdeczne i troskliwe przyjęcie. Posiłki jadał w pokoju gościnnym.
Odwzajemnił się siostrom przez wygłoszenie konferencji religijnej o miłości Bożej. W
kronice zanotowała jedna ze słuchaczek tej egzorty: „Przemawiał z takim
namaszczeniem, że nauki tej nigdy nie zapomniałyśmy".
Także inni tilburscy przyjaciele serdecznie zainteresowali się przybyłym gościem
i starali się przyjść mu z pomocą we wszystkich sprawach. Pan Brouwers zapoznał go ze
swoim bratem księdzem kanonikiem z miasta diecezjalnego Herthogenbosh. Ten zacny
kanonik proboszcz parafii Św. Jana skontaktował zacnego gościa z Francji z biskupem
ordynariuszem van de Vel. Oczywiście ks. Berthier nie zaniedbał zabrać na audiencję
dokumentów polecających od kardynała Langénieux i pełnomocnictw od swoich
przełożonych. Gdy ks. biskup przejrzał te dokumenty, rzekł ze spokojem: „Niech Ojciec
poszuka sobie w mojej diecezji odpowiedniego budynku, a ja udzielę potrzebnego
pozwolenia".
Przyjęcie u biskupa było nad wyraz szczere i życzliwe. Przeszło ono wszelkie
oczekiwania samego petenta. Temu życzliwemu ustosunkowaniu się biskupa, który
swoją diecezję ofiarował, by tu stanęła kolebka nowego Zgromadzenia, należy
zawdzięczyć, że Zgromadzenie zaczęło się szczęśliwie rozwijać, gdy we Francji trwały
prześladowania. Przyczynił się do tego szacunek, jaki miał biskup dla Protektora
kardynała Langénieux, wielkiego autorytetu Kościoła. Dał zresztą wyraz tym swoim
uczuciom w liście do Prefekta Kongregacji Rozkrzewienia Wiary świętej, ks. kardynała
Ledóchowskiego.
Z wyników swojej podróży mógł ks. Berthier w tym momencie być zadowolony.
Zima była w pełni. Prowincja Nord Brabant, do której należy diecezja Herthogenbosh,
tonęła w głębokim śniegu. Nie można było sobie wyrobić właściwego obrazu z
ewentualnych obiektów do zakupienia na fundację, zwłaszcza takich, które by przyszły
w rachubę jako dom studiów. Nasz podróżny postanowił na razie wrócić do Francji i
poczekać na sprzyjające warunki. Jeszcze przed wyjazdem dnia 6 lutego napisał list do
biskupa w Herthogenbosh z podziękowaniem za otrzymane dobrodziejstwa i donosił,
że pan Brouwers postanowił wyszukać odpowiedni obiekt dla fundacji. „Gdy nastąpi —
pisał — wtedy będę miał honor prosić Waszą Miłość Biskupią i przypomnieć o realizacji
szlachetnego przyrzeczenia, które Wasza Ekscelencja raczyła mi w swojej dobroci
udzielić, i które ze sobą zabieram z wielkim zadowoleniem".
Nie wiedział jeszcze, gdzie stanie przyszły dom macierzysty. Mimo to myślał
poważnie o tym, aby we wrześniu tego roku mogło nastąpić jego otwarcie. Był pewien,
że załatwi w odpowiednim czasie wszystkie formalności związane ze sprawą zakupu
domu i będzie mógł go przygotować do przyjęcia pierwszych kandydatów, którzy późną
jesienią będą mogli go zaludnić. Wielokrotnie już i wszechstronnie rozważał sprawę
spóźnionych powołań i dużo na ten temat pisał. Teraz nadszedł czas, by wszystkie te
materiały zebrać w jedną całość i zrobić z nich użytek. Po powrocie do Francji zajął się
sprawą propagandy. Pragnął, by jego plany dotarły do jak najszerszej wiadomości.
Pierwszym jego krokiem w tym kierunku było wydrukowanie okólnika w ilości kilku
tysięcy egzemplarzy i przesłanie go do wiadomości kapelanom wojskowym,
przełożonym seminariów, kierownikom różnych stowarzyszeń robotniczych i, co jak na
stosunki francuskie bardzo osobliwe, nawet dla klasztorów sióstr karmelitanek i
klarysek. Ale samo werbowanie powołań to jeszcze nie wszystko. Starał się zatem o
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pomoc materialną dla przyszłego dzieła. Za ważniejszą jeszcze od pomocy materialnej
uważał pomoc duchową. Dlatego zwrócił się do licznych klasztorów sióstr zakonnych,
które interesowały się tym pięknym projektem, aby zechciały go wspierać modlitwami
swymi przy wykonywaniu tak trudnego przedsięwzięcia.
W uroczystość św. Józefa, dnia 19 marca 1895 roku, przybył po raz drugi do
Tilburga. Liczył na pomoc swoich przyjaciół, ale jeszcze więcej na pomoc św. Józefa.
Prosił, gdzie tylko mógł, aby się modlono do św. Patrona Opiekuna Kościoła
Powszechnego w intencji nowego dzieła. Już w Corps powołał św. Józefa na opiekuna
Niebieskiego szkoły apostolskiej i nie pomylił się, gdy liczył na jego pomoc. Ostatecznie
był przecież św. Józef także „Głową i troskliwym obrońcą św. Rodziny".
Dobrze, że początek powierzył z pełnym zaufaniem opiece św. Józefa, bo
właśnie ten początek nie był zachęcający. Ks. de Lombaerde opowiada w swoim
życiorysie, że ks. Berthier po przybyciu do Tilburga miał w nocy wysoką gorączkę i
cierpiał dotkliwe bóle żołądka, i to tak silne, jak nigdy dotąd. Boleści trwały całą noc. W
dodatku dręczyły go niepokojące myśli. Ogarniał go lęk.
Nie mamy powodu podawać w wątpliwość tego przekazu historycznego, tym
bardziej, że ks. De Lombaerde twierdzi, iż usłyszał to opowiadanie z ust samego ojca
Założyciela. Pierwszy autor jego żywota, zdaje się wiąże z tym faktem przesadne
znaczenie. Słusznie wierzymy wraz z autorem w nadprzyrodzoną wartość cierpienia,
gdy zjednoczeni jesteśmy z Chrystusem. Nie odrzucamy także myśli, iż szatan usiłuje
przeszkadzać w wykonywaniu dzieł Bożych. W tym wypadku wolimy jednak zastosować
czysto naturalną interpretację, aniżeli przypisać to zjawisko nienawiści piekła. Według
nas długa i wyczerpująca podróż, silna reakcja jego słabowitego i wrażliwego na zmianę
klimatu organizmu, wielkie napięcie w obliczu ważnego przedsięwzięcia na obcym
terenie, przy tym trochę nieśmiałe jego usposobienie przy świadomości podejmowania
nieodwracalnej decyzji — wszystko to mogło przyprawić ks. Berthiera o gorączkę i jego
na ogół dość silnego i odpornego ducha na lęki. Z jego kroków w następnych dniach
wynikało jasno, że starania jego przyjaciół nie przyniosły zadowalającego skutku, tak że
musiał wszystkim zająć się sam. Był to stan rozczarowania, spowodowany brakiem
realizacji wstępnych kroków planowanego dzieła. Jakkolwiek się sprawa przedstawiała,
czuł się nazajutrz po Mszy Św. w dostatecznie możliwej formie zdrowotnej, by udać się
na zwiady.
Zaczęły się teraz prawdziwe rozjazdy zwiadowcze, podjęte w północnej
Brabancji nad uprzemysłowionym brzegiem Mozy. Poszukiwania trwały cztery dni.
Zwrócono mu uwagę na pusty zamek van Boxmeer, który był do sprzedania. Ale to nie
było to, czego szukał ks. Berthier. Właściwie stało jeszcze tylko jedno skrzydło tego
XVIII-wiecznego zamku. Inne części były w ruinie. Przyczyniła się do tego
przypuszczalnie wilgoć pochodząca z niedaleko przepływającej Mozy. Ale obiekt ten nie
nadawał się dla zamierzonych celów z wielu innych względów. Przede wszystkim
ozdobne i wytworne wnętrze nie nadawało się dla przyszłych skromnych misjonarzy.
Obiekt zresztą był za drogi. Krótko mówiąc, zamek był zbyt mały, zbyt piękny i zbyt
drogi. Założyciel nie reflektował na jego kupno. Następnie zjawił się także u ojców
Dominikanów w Langenboon. Jest rzeczą stwierdzoną, że w tych paru dniach oglądał
szereg budynków także w Overasselt i w Heumen, aby stamtąd powrócić z niczym do
Tilburga.
Mieszkał na plebanii „t'Heike" u proboszcza van Gennip bardzo blisko klasztoru
sióstr Wizytek. Ponieważ był skromny i trochę nieśmiały i nie chciał nikomu się
narzucać, trzymał się od wszystkich z daleka i ograniczał się do najkonieczniejszych
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kontaktów z otoczeniem. Szybko zauważyli to gospodarze. Ks. wikary Sanders,
późniejszy dziekan Tilburga, zwrócił się do gościa: „Ojcze, dlaczego Ojciec taki
nieśmiały? Niech Ojciec przyjdzie do nas trochę na pogawędkę". Brabantczycy słyną z
gościnności. Na taką serdeczność zareagował z prawdziwie francuską żywotnością:
„Dziękuję za taką miłą serdeczność, Księże Dobrodzieju! I gdyby nie moja kłująca
broda, uściskałbym Księdza za to". Tym samym lody zostały przełamane. Nastąpiły
szczere wypowiedzi. Temat zszedł na właściwą troskę i cel poszukiwań. Chodziło o
przyszły obiekt nowej fundacji. Ks. wikary Sanders, który przez kilka lat był w Grave,
naprowadził zainteresowania i myśli ks. Berthiera na nowy obiekt tam istniejący. Otóż
w Grave stały pustką budynki wojskowe, ściśle koszary. Może by one nadawały się na
ten cel?
Nie wiadomo dokładnie, kto pierwszy skierował uwagę ks. Berthiera na Grave,
czy ks. proboszcz van Esch z Overasselt, czy też wikary Sanders? W każdym razie ks.
Berthier zainteresował się szybko tym obiektem i napisał do burmistrza tego starego
miasta nad Mozą list z zapytaniem, czy nie ma w nim odpowiednich budynków na
sprzedaż, które nadawałyby się na założenie instytutu klasztornego. Burmistrz Friesen
zawiadomił telegraficznie, że ma takie obiekty i prosił o przyjazd.
Był właśnie dzień uroczystości Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny — 25
marca 1895 roku. Dla gorliwego apostoła Maryi ta okoliczność nie była obojętna. Jeżeli
Najświętsza Panienka i św. Józef wspólnie działają, czyż nie wyjdzie z tego szczęśliwe
zdarzenie?
Ks. Berthier napisał później w swoim „Posłańcu św. Rodziny" krótką historię
miasta Grave. Ale w tym pamiętnym dniu marcowym roku Pańskiego 1895 był zajęty z
pewnością innymi rzeczami, aniżeli bujną przeszłością starej miejscowości „de Graafs"
nad Mozą. Stare miasteczko ze swymi skromnymi kamieniczkami chylącymi się tu i
ówdzie ku ruinie, nie wyglądało wcale na kwitnącą mieścinę. Niegdyś miejscowość ta
stanowiła silną twierdzę wojskową i z powodu swego strategicznego położenia
nazywano ją „Kluczem Mozy". Wieki całe twierdza była otoczona wysokimi wałami i
głębokimi kanałami i według wszelkich reguł budownictwa twierdz była umocniona
koniecznymi strażnicami i budowlami obronnymi. Ale dzisiaj pozostały ze Starego
Grave tylko jeszcze kościół św. Elżbiety i monumentalny port rzeczny.
Najstarsi mieszkańcy Grave znają jednak rozmaite opowieści o zanikłych już
budowlach i nazwach poszczególnych części miasta. Była więc warownia „Twardy nos",
zamki „Zielona Głowa", „Oranje" i „Bekaf". Były słynne magazyny towarowe,
„Bonwriije", sklepienia łącznościowe, arsenały i składnice prochu, rozmieszczone w
różnych częściach miasta. Powierzchowny wgląd w karty historii miasta wystarczy, by
nabrać szacunku dla jego przeszłości. Potężna twierdza w dniach sławy i znaczenia była
nie tylko odwiedzana przez książąt Orańskich Wilhelmów III i V, lecz także sam król —
Słońce Ludwik XIV i Napoleon uważali za konieczne, aby umocnienia militarne Grave
obejrzeć osobiście.
Miało Grave swoje dni powodzenia i rozkwitu, ale przeżywało też dni grozy,
okropności cierpień w czasie oblężenia, gdy mieszkańcy jego razem z żołnierzami
przeżywali głód i choroby, nękani byli ogniem i rażeni pociskami, wystawieni na pastwę
obcych wojsk zdobywczych. Ale wszystko to należało już w roku 1895 do dalekiej
przeszłości, tak sława jak i groza. Miasteczko utraciło już dawno swoje znaczenie i nie
miało już charakteru twierdzy wojennej. Ale tkwiło wspomnieniami w przeszłości.
Już od dwudziestu lat uważano warownię nie tylko za bezużyteczną, ale i za
wręcz niebezpieczną, bo gdyby wpadła w ręce wroga, mogłaby stać się silnym punktem
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oporu. Zaczęto więc rozbierać budynki i umocnienia twierdzy. Gdyby już doszło do
całkowitego ukończenia rozbiórki, ks. Berthier nie odkryłby nigdy Grave.
Demilitaryzacja miasta nastąpiła dnia 1 maja 1892 r., kiedy został wycofany garnizon
wojskowy z koszar. Od tego momentu stały pustką dwa pomieszczenia wojskowe. Były
to koszary zwane językiem ludowym „Noorderblok" (Blok północny) i „Infirmeria".
Czekały na nowe przeznaczenie. Należały do Magistratu, który chętnie by się ich
pozbył.
Burmistrz, który nie lekceważył wartości dobrego wrażenia na gościu,
zaprowadził go najpierw do „Infirmerii" dawniejszego szpitala wojskowego, który dla
kogoś, nie mającego wielkich wymogów, prezentował się jeszcze dość pokaźnie. Obiekt
ten posiadał kilka mniejszych i większych izb. „Nadaje się do użytku" — stwierdził ks.
Berthier. Ale jemu chodziło przede wszystkim o większe pomieszczenie, dlatego chciał
obejrzeć jeszcze inne wolne obiekty. Burmistrz był najwyraźniej speszony. Przecież
tego drugiego budynku nie można było nikomu pokazywać. Ale w końcu ustąpił wobec
życzenia gościa.
I tak stanęli przed obszernym budynkiem zwanym „Blokiem północnym".
Budynek wyglądał, wyrażając się łagodnie, bardzo odpychająco. Teraz w obecności
gościa przeżywał gospodarz miasta mieszane uczucia.
Było to rzeczą zrozumiałą. Koszary stanowiły olbrzymi budynek podobny do
brzydkiego podłużnego pudła. Okna były pozabijane deskami, gdyż szyby dawno już
poznikały, słowem wnętrze tej rudery było nad wyraz niegościnne. Parter był brudny i
ciemny, wyłożony kostką klinkierową i służył za mieszkanie dla kilku biednych rodzin, za
kuchnię wspólną dla ubogich miasta oraz składnice i magazyny różnych materiałów
będących własnością miasta.
Wszystko to wydawało się ks. Berthierowi rzeczą drugorzędną. Budynek nie
musiał być piękny, najważniejsze, że nadawał się do przeprowadzenia odpowiednich
adaptacji, by można w nim jako tako zamieszkać i uformować z niego dom studiów dla
młodzieży. Byle był cały, mocny, obszerny. Zorientował się, że tym minimalnym celom
koszary będą całkowicie odpowiadały. Poza parterem były jeszcze dwa piętra i
poddasze. Czegóż więcej pragnąć? Mógł tu pomieścić przynajmniej ze stu młodych
ludzi. Znalazł właśnie to, czego szukał, czego potrzebował, aby życie wspólne swoich
przyszłych uczniów ukształtować według własnych ideałów.
Otaczający kawałek ziemi, który Magistrat mógł dołączyć do sprzedaży, był
wielkości jednego hektara. Nie mógł wprawdzie być porównany do wielkich obszarów
roli i ogrodów w Leuk-Susten w Szwajcarii, ale nadawał się na ogród warzywny.
Dawniejsze pole ćwiczeń dla żołnierzy, zwane Polem Marsowym (Campus martialis)
leżące między brzegiem Mozy a Małym Portem, było do roku 1925 oddzielone od
koszar drogą publiczną. W owym czasie służyło ono jako plac zabaw młodzieży
miejskiej. Nie tylko urzędowa nazwa „Bastion Bekaf" lecz i ludowa nazwa „de wal" —
„Wały", przypominały dawniejsze przeznaczenie najbliższego sąsiedztwa koszar.
Podziemie wałów o silnym murowanym sklepieniu, było kiedyś przeznaczone na
arsenał broni i prochu. Ks. Berthier zauważył jeszcze na szczytach wału dwa działa
armatnie starej daty: „Intrasigeant" (niezłomny) i „Partisan" (Partyzant), pozostałości z
czasów panowania Napoleona. Służyły teraz do dawania strzałów ostrzegawczych, gdy
niebezpieczna kra się zbliżała, grożąc zaburzeniem mostów i niszczącym wylewem
rzeki. Wówczas wystrzałami z tych armat dawano znać mieszkańcom o zagrażającym
niebezpieczeństwie. Jako działa sygnalizacyjne ochraniające teraz okoliczną ludność,
naprawiały zło, które dawniej wyrządzały.
118

Ks. Berthier wiedział już dosyć. Potrzebne mu były wszystkie obiekty, które
oglądał: i szpital, i bastion z Polem Marsowym. Wyraził więc życzenie zakupu
budynków z otoczeniem. Znał ofertę sprzedaży. Cena nie wydała mu się zbyt
wygórowaną. Mógł się na nią zgodzić.
Wstrzymał się tylko z decyzją jeszcze do wysłuchania zdania ks. biskupa i
posiedzenia Rady Miejskiej, którą burmistrz chciał zwołać w trybie przyspieszonym.
Jeszcze tego samego dnia napisał burmistrz list do biskupa van de Vel prosząc go o
zaakceptowanie z stanowiska kościelnego tej transakcji:
„Jako głowa dość ubogiej Gminy Miejskiej proszę Waszą Biskupią Dostojność jak
najpokorniej o wyrażenie zgody na zakup tych obiektów przez ks. Berthiera".
Dnia następnego Rada Miejska zebrana na posiedzeniu powzięła w zakończeniu
następującą uchwałę:
„Z upoważnienia Władz Prowincjalnych sprzedaje się od ręki księdzu Janowi
Berthierowi dawniejszy szpital wojskowy za sumę pięciu tysięcy guldenów — Koszary
za sumę trzech tysięcy guldenów i Bastion Bekaf za sumę 2 i pół tysiąca guldenów".
Trzeba kuć żelazo póki gorące. Burmistrz pojechał więc dnia następnego razem z ks.
Berthierem do Ordynariatu w Herthogenbosh.
Gdy okazało się, że ks. biskup nie wnosi żadnych zastrzeżeń, przystąpił ks.
Berthier, dnia 28 marca do zakupu wspomnianych posiadłości, wypłacając
burmistrzowi dwadzieścia jeden tysięcy ówczesnych franków francuskich, czyli równą
wartość ustaloną w kontrakcie na dziesięć i pół tysiąca guldenów holenderskich. Tak
więc dokonano transakcji handlowej, z której obie strony były zadowolone.
Burmistrz, na którego życzliwość mógł ks. Berthier zawsze liczyć, określał tę
transakcję głównie (chociaż nie jedynie) jako interes dla gminy miejskiej. Ze swej
strony, jako gospodarz miasta, myślał pan Friesen o tym, żeby spłacić pewne długi,
które ciążyły na finansach miasta. Na ogłoszenia w prasie krajowej i zagranicznej o
sprzedaży tych obiektów nikt jednak się nie zgłosił. W wypadku zaś gdyby doszło do
publicznej licytacji, nie uzyskałoby się takiej sumy, jaką ks. Berthier zapłacił. Jeżeli się
weźmie pod uwagę zły stan budynków, można sumę uzyskaną uważać za górną
granicę. Ale kupiec chętnie ją zapłacił. Sądził przecież, że szukany przez niego obiekt
będzie drożej kosztował. Ojcowie zaś miasta Grave także chętnie przyjęli tę okazję,
która im się niespodziewanie nadarzyła.
Posłuchajmy wypowiedzi samego ks. Berthiera, który zadowolony był z nabycia
obiektów. W broszurze wydanej w roku 1902 („Dzieło Św. Rodziny dla spóźnionych
powołań") — tak pisze:
„Św. Józef, do którego często kazaliśmy się modlić, zdaje się w szczególny
sposób nas ochrania. Po różnych bezskutecznych próbach poszukiwań znaleźliśmy
wreszcie pewien obiekt, ale ten był za drogi. Potem za zrządzeniem Bożym w Grave, w
dawnym mieście-warowni, którą wspomina Bossuet w swojej „Historii Powszechnej"
odkryliśmy obszerne koszary i szpital wojskowy. Obiekty te zostały opuszczone przez
wojsko 3 lata przedtem i przeszły na własność miasta. Pan Friesen, burmistrz miasta, a
później członek niższej izby deputowanych, zaproponował nam przyjaźnie i na
dogodnych warunkach kupno tych dwóch budynków, ogrodu przy byłym szpitalu „Pola
Marsowego" i dawniejszego pola ćwiczeń przy koszarach.
Za pozwoleniem i protektoratem ks. kardynała Langénieux oddaliśmy instytut
pod opiekę św. Rodziny, która nigdy nie mieszkała w pałacu, ani w Betlejem, ani na
wygnaniu w Egipcie, czy w Nazarecie. Chodziło przecież o to, by wychować misjonarzy,
którzy byliby ożywieni duchem św. Rodziny, mieli poprzestać na małym i dorośli do
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tego, by umieć podporządkować swoją własną wygodę większej chwale Bożej i
zbawieniu dusz. Położenie wydawało nam się odpowiednie. Wspaniałe wiązy i topole
dzielą koszary od Pola Marsowego, którego brzegi opływają fale majestatycznej rzeki
Mozy.
Ponieważ budynki były obszerne, a my byliśmy przekonani, że fundacja stąd się
rozwinie, powzięliśmy przy końcu marca tego roku decyzję zakupu wspomnianych
obiektów z przyległościami. Poprosiliśmy jednak uprzednio o zgodę i pozwolenie ks.
biskupa w Herthogenbosh. W podróży tej towarzyszył nam pan burmistrz".
Skoro tylko ks. Berthier powrócił do Francji, zajął się natychmiast propagandą
fundacji. Wysłał artykuł do pisma „L'Univers" i do gazety katolickiej „La Croix". Artykuły
te ukazały się na początku maja 1895 roku. W ciągu lata także inne katolickie
czasopisma Francji przedrukowały te artykuły. Uczyniło to także czasopismo niemieckie
w Padeborn „Leo" i nawet jedno z czasopism włoskich. W krótkich notatkach, które
porozsyłał do prasy i w przed chwilą wspomnianym artykule rozwijał ks. Berthier w
skrócie swoje myśli, z którymi się już zapoznaliśmy. A więc obok wielkiej potrzeby
misjonarzy w krajach zamorskich, obok problemu marnowania się spóźnionych
powołań sprecyzował także cel nowego zgromadzenia zakonnego, prosił o modlitwy i
apelował o współpracę zarówno duchowieństwa jak i świeckich. Dał jasno do
zrozumienia, że liczy na dobroczynność szlachetnych dusz, którym leży na sercu
rozszerzenie Ewangelii. „Niech się Pani modli i prosi w klasztorach, gdzie się zatrzyma,
o odprawienie nowenn. Niech Pani zaznajamia z tym dziełem ludzi dobrych". Tak pisze
do pani Elżbiety de Vidal w Marsylii, jednej z jego ofiarnych pomocnic i dobrodziejki.
Nadeszło lato. Pierwsze zgłoszenia już napływały. We wrześniu pragnął
rozpocząć swoje dzieło. Dlatego musiał w przyspieszonym tempie w koszarach to i owo
pozmieniać i przystosować do nowego zadania. To samo dotyczyło byłego szpitala.
Dnia 20 lipca zjawił się ks. Berthier znowu w Grave, aby wydać ostatnie
instrukcje i dokonać ostatnich przygotowań. Zakup dokonany został w marcu od ręki.
W międzyczasie notariusz wykonał kontrakt kupna — sprzedaży, który podpisał ks.
Berthier i dwie panie jako współwłaścicielki przed prawem: A. M. Thivillon i H. Coyret.
Było to roztropne zabezpieczenie majątku, jaki te panie wniosły, na wypadek
nieprzewidzianej katastrofy.
Z prawnego punktu widzenia brakowało instytutowi jeszcze osobowości
prawnej. Zatwierdzenie to nastąpiło dopiero w roku 1902. On sam mógł przecież
umrzeć. Dlatego starał się, aby nowa zdobycz dla Kościoła rozwijała się według
wyznaczonego celu. Trudno byłoby zdobyć osoby bardziej zaufane. Poznaliśmy już
przelotnie panią Marię Alfonsynę Thivillon, która oddała mu potrzebną sumę pieniędzy
do dyspozycji. Kim była ta druga pani?
Panna Hermancja Coyret, pochodząca z St-Jean de Muls koło Vizille niedaleko
Grenoble, przy okazji pielgrzymki do La Salette oddała się pod duchowe kierownictwo
ks. Berthiera. Pełna tęsknoty do Boskiego Oblubieńca w roku 1883, mając trzydzieści
dwa lata, poszła na służbę do księży misjonarzy Saletynów w Leuk-Susten. Tam pełna
poświęcenia i oddania, dbając o bieliznę klasztorną, prowadziła wraz z innymi
kobietami prawie życie zakonne. Nazywano te kobiety „Siostrami miłości", albo
„Paniami miłości". Gdy opuściła swoje miejsce rodzinne, parafia odczuła od razu wielki
jej brak. Powstała luka w pomocy dla Kościoła. Jej odejścia żałował każdy, powtarzał
proboszcz. O wielkim szacunku dla tej kobiety mówi także kronikarz z Leuk-Susten,
który zanotował dzień jej wyjazdu pod datą 18 czerwca 1895 roku.
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Zdecydowała się towarzyszyć swemu ojcu duchownemu w najtrudniejszych
początkach jego nowego dzieła, pomagać mu przy organizowaniu życia gospodarczego
pierwszego instytutu dla spóźnionych powołań. Znała ks. Założyciela i wiedziała, jaki
trud przy jego gorliwości będzie ją czekał na nowej placówce. Mimo to złożyła w jego
ręce swój majątek i postanowiła aż do śmierci pomagać przy rozwoju nowego
zgromadzenia.
Nie wiadomo, czy ks. Berthier, który tak znakomicie umiał pozyskiwać poparcie
szlachetnych kobiet dla swoich przedsięwzięć, znał słowa wypowiedziane w formie
rady przez Piusa IX do św. Jana Bosko, gdy ten przedłożył mu plan założenia
„Pomocników Salezjańskich". Wówczas Papież rzekł do świętego zakonodawcy:
„Dlaczego Ksiądz nie wciąga także Współpracownic do tego dzieła? Proszę ich
nie wykluczać, lecz zachęcić do współdziałania. Kobiety miały zawsze w Kościele wielki
udział w rozwoju dzieł dobrych. One przez swoją naturę i swój charakter i przez
gotowość do poświęceń oraz swoją przedsiębiorczość są jeszcze bardziej skłonne do
dobrych uczynków, aniżeli mężczyźni. Jeżeli Ksiądz tę pomoc wykluczy, utraci
najwartościowszą pomoc". (Dr Ch. Dury, Don Bosco, s. 372).
Słowa papieskie są jakby wyjęte z duszy ks. Berthiera. W swoim apostolstwie
kierował się zawsze takim właśnie przeświadczeniem. Posiadał ów kapłański i
apostolski dar rozpalania ognia gorliwości w duszach ludzkich. Pod jego kierownictwem
wiele dusz prowadziło życie tak pełne samozaparcia i ofiarności, że zakrawało po
prostu na bohaterstwo.
Panie Thivillon i Coyret przeżyły z pewnością mały wstrząs, gdy poznały budynki
wybrane przez ks. Berthiera na nową fundację. Ale przecież taka była rzeczywistość.
Należało więc przystąpić natychmiast i odważnie do pracy. Jest rzeczą zrozumiałą, że
ks. Berthier potrzebował na początku przede wszystkim sił męskich do pomocy, aby
opuszczona koszary doprowadzić w jakiś sposób do stopnia używalności. Chwilowo
były potrzebne przynajmniej trzy sale, jedna kaplica, jedna sala studiów, która mogła
stanowić także refektarz i sypialnię.
Murarze musieli naprawić niektóre uszkodzenia tynków zarówno wewnątrz jak i
na zewnątrz budynku. W dawniejszym szpitalu należało urządzić kuchnię i mieszkanie
dla kobiet francuskich. Dalej potrzebne były stoły, krzesła, ławki i łóżka. Zaangażowano
więc do tych prac miejscowych stolarzy, murarzy i ich pomocników. Burmistrz sam
zgłosił się do pomocy ofiarując swoje usługi jako tłumacz czy dyspozytor w wielu
sprawach. Dwie Francuzki otrzymały do pomocy dwie owdowiałe kobiety holenderskie,
które pomagały przeczyszczeniu pomieszczeń, napełnianiu sienników i dokonywaniu
zakupów w mieście.
W całości było to dziwne towarzystwo, ożywione duchem współpracy, pilności. i
poświęcenia, które wkrótce doprowadziło ruinę do stanu używalności. Nie obyło się
bez humoru, dowcipkowania i sformułowania ironicznej w pewnym sensie, ale za to
inteligentnej uwagi: „Za czasów Wielkiej Rewolucji i pierwszego Cesarstwa niektóre
seminaria duchowne zostały zlikwidowane i budynki zamienione na koszary wojskowe.
Tutaj stało się na odwrót: Ks. Berthier odwrócił porządek rzeczy. Zamienił koszary na
seminarium”.
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Rozdział XX - DUCH PIONIERSKI W GRAVE
Minął dzień 19 września 1895 roku — rocznica objawienia się Matki Boskiej na
górze La Salette. Ks. Berthier zstępował jak tyle razy przedtem ze swej umiłowanej
Świętej Góry.
Tym razem z pewną zadumą. Droga bowiem nie wiodła jak zwykle na misje, z
którymi był tak zżyty przez dziesiątki lat swego życia kapłańsko-misjonarskiego, lecz do
ostatnich przygotowań przed ostatecznym przeniesieniem się do Grave.
We wtorek dnia 24 września wyjechał z Grenoble. W Reims przerwał swoją
podróż, by odwiedzić kardynała Langénieux i odebrać ostatnie instrukcje i
błogosławieństwo do dalszej pracy. Jeżeli się z niczym innym nie wybiera w podróż na
obczyznę, jak tylko z biedną torbą podróżną, by tam dokonać fundacji nowego
zgromadzenia misyjnego, to dla takiego pioniera błogosławieństwo kardynała
Protektora nie było zbędnym luksusem.
„Czy Ojciec ma już współpracowników?" — zapytał Kardynał. Nie! Padła krótka
odpowiedź — „Jestem sam". — Książę Kościoła czuł się zbudowany i zachwycony tym
pełnym zdaniem się na Opatrzność Bożą, tą nutą optymizmu na przyszłość i z całego
serca dał mu swoje ojcowskie błogosławieństwo, po które jako Założyciel przyjechał.
W Herthogenbosh miał jeszcze parę spraw do załatwienia u Biskupa
Ordynariusza. W Kościele Bożym jest bowiem wszystko mądrze i roztropnie
uporządkowane. Ksiądz nie może słuchać spowiedzi wszędzie, gdzieby zechciał, głosić
kazania, poświęcać kaplice i Drogi Krzyżowe. Na to wszystko potrzebuje specjalnego
pozwolenia Ordynariusza i tzw. „Jurysdykcji". Tutaj otrzymał wszystkie potrzebne
dokumenty i tego samego dnia 27 września 1895 roku przybył do Grave. Pozwolenie na
otwarcie domu zakonnego dla spóźnionych powołań w diecezji Herthogenbosh zostało
mu udzielone urzędowym pismem diecezjalnym.
Jak w życiu ks. Berthiera wszystko dokonywało się z wielką prostotą, tak i ta
fundacja rozpoczęła swoje życie w najzwyklejszy sposób. Przybył do Grave, pozdrowił
swoje współpracownice, uścisnął swoich pierwszych studentów i otwarcie domu
studiów było dokonane.
Zastał tu w koszarach już oczekujących na rozpoczęcie studiów ośmiu
kandydatów z różnych narodowości: Francuzów, Niemców, jednego Szwajcara i
jednego Luxemburczyka. W miesiąc później było ich dziesięciu. Był to skromny
początek instytutu i takim pozostawał przez pierwsze trzy lata.
Wizyta u ks. proboszcza była czymś więcej, aniżeli zwykłą formą
grzecznościową. Już dnia 1 października tego roku pisał ks. Berthier do ks. biskupa:
„Dzięki Waszej Biskupiej życzliwości i dobroci ks. proboszcza w Grave, w którym
znalazłem prawdziwego przyjaciela, czuję się zachęcony w podjęciu dzieła, któremu
chcę poświęcić przyszłe lata mego życia".
Opatrzność Boża przywiodła mu tego przyjaciela we właściwą porę. Dnia 28
marca nastąpiło zakupienie byłych obiektów wojskowych na przyszły instytut misyjny,
a w trzy dni później 31 marca otrzymał ks. Sprangers nominację na objęcie parafii w
Grave.
Niektóre osoby widziały w ks. Sprangersie trudnego człowieka. Czasem
rzeczywiście wydawało się, że jest kapryśny, mrukliwy i nieprzystępny. Pod tą
zewnętrzną powłoką kryło się jednak złote serce oddane przede wszystkim biednym.
Nade wszystko jednak był kapłanem wyjątkowo poświęcającym się dla chorych i
umierających. Odznaczał się piękną wymową na ambonie. Był gruntownie oczytany.
122

Posiadał głęboką wiedzę kapłańską — a w ocenie rzeczywistości był obdarzony darem
wielkiej roztropności. Posługiwał się łaciną w słowie i piśmie i w doskonały sposób
władał francuszczyzną. To umożliwiło mu serdeczne porozumienie się z ojcem
Założycielem i zabranie niekiedy głosu po francusku przed społecznością zakonną. Ci
dwaj mężowie odwiedzali się często i żywili głęboki wzajemny szacunek. Proboszcz
Sprangers podziwiał przede wszystkim u ks. Berthiera jego wielkie zaufanie do Bożej
Opatrzności.
Pierwszą przysługą, której udzielił ks. Berthierowi z upoważnienia biskupa, było
poświęcenie kaplic w obydwu domach. Świetlica dawnych koszar, która została
wtenczas przez niego wyświęcona na kaplicę, spełnia to zadanie do dnia dzisiejszego. Z
nią wiąże się wiele miłych i niezapomnianych przeżyć dla Misjonarzy św. Rodziny,
którzy z domu macierzystego rozeszli się na wszystkie krańce świata. „Dobry Proboszcz
z Grave świadczył nam bezustannie z dobrocią i wielką miłością niezmiernie wiele
usług" — tak pisał o. Założyciel w swojej broszurze o fundacji nowego zgromadzenia —
przy końcu 1901 roku. Ale już wtedy znał ks. Proboszcza tak dobrze, że mógł mu
spokojnie na całą przyszłość zaufać jak najlepszemu przyjacielowi.
Pierwszy autor życiorysu o. Założyciela, ks. De Lombaerde, opisuje owe początki
życia w przemienionych koszarach.
„Ojciec zabrał się do gorączkowej i wytężonej pracy. Przygotowano dla niego
pokój na mieszkanie, ale nie był nawet ciekaw go obejrzeć. Zajął po prostu miejsce w
ławce wśród swoich uczniów. Od pierwszego dnia odbywał razem z nimi ćwiczenia
duchowne i zaczął im udzielać lekcji. W czasie rekreacji wykonywał znów razem z nimi
prace fizyczne, przekopywał ziemię w ogrodzie warzywnym, siał, sadził i nigdy nie
zostawiał ich samych. Był przekonany, że przykład stanowi najlepszą i najskuteczniejszą
metodę wychowawczą. Wieczorem po kolacji zbierali się wszyscy koło swego Ojca,
pozakładali fartuchy i przygotowywali jarzyny i ziemniaki na dzień następny. To była
prawdziwa radość przypatrywać się, z jaką prostotą i z jakim humorem to wszystko się
działo".
Widzimy, że po organizacyjnej pracy w Corps i w Leuk-Susten stał się ks.
Berthier pionierem po raz trzeci, pionierem w każdym calu. Jego znajomość pracy na
polu i w ogrodzie przydała się również tutaj.
Dawniejszy plac ćwiczeń wojskowych, tzw. „Pole Marsowe", wyglądał przy
przejęciu jak dżungla. Nie było więc rzeczą łatwą zamienić ten kawałek ziemi na
użyteczny ogród warzywny. Kilka lat upłynęło, zanim tu wszystko zostało
uporządkowane. Obok tego trzeba było doprowadzić także do porządku mały wzgórek,
pod którym mieścił się arsenał z prochownią. Przy tych pracach zjawiał się zawsze
Berthier wraz ze swymi uczniami przywdzianymi w fartuchy, za obuwie służyły im
twarde holenderskie pantofle drewniane. Najpierw posadzili wokół swego hektara
ziemi żywopłot z tarniny. Potem przystąpili do prac przygotowujących ziemię pod
uprawę. Przy głębszym kopaniu nad arsenałem wydobywano z ziemi resztki starej
broni lub zardzewiałe pociski armatnie. To były ostatnie dowody, że dawniej oblegający
wymierzali swoje pociski na bastion Bekaf.
Ks. Berthier, który czytał dzieło Bossueta „Historia powszechna", musiał chyba
mimo woli pomyśleć o słynnym wodzu Chamilly, który w roku 1674 bronił twierdzy
przeciw naczelnemu dowódcy armii holenderskiej, Wilhelmowi III, przy której to
operacji wojennej poległo tu około trzech tysięcy Francuzów. „Staliśmy się strażnikami
grobów naszych rodaków" — pisał o. Założyciel później w jednym ze swoich listów.
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Kapłan francuski, który objął w posiadanie dawne koszary, pojawia się w
drewnianych pantoflach wraz z kilku młodymi obcokrajowcami przy pracy w ogrodzie
— tego miasto Grave jeszcze nie widziało! Niezwykłe to widowisko zwabiło
ciekawskich, zwłaszcza młodzież, która manifestowała swoje wrażenia w sposób
nieprzyjemny. Echa tych wybryków doszły do wiadomości publicznej, tak że miejscowy
dziennik („Graafse Courant") z dnia 16 października tego roku dał wyraz swemu
oburzeniu i zażądał nawet dozoru policji. W każdym bądź razie interweniował osobiście
sam burmistrz. W listopadzie 1895 roku uznał za stosowne wysłać do kierownika szkoły
wyznaniowej pismo następującej treści: „Znów zdarzyły się wypadki obrazy naszych
Ojców francuskich, studentów i pobożnych niewiast z ich Zakładu. Wybryki dokonane
zostały przez uczniów Waszej Szkoły. Gdy ludzie ci wychodzili z kościoła, ciągano ich za
szaty (płaszcze) i przedrzeźniano. Wprawdzie nie skarżyli się z tego powodu, ale ze
względu na szacunek, jaki należy się duchowieństwu i podległym im osobom, proszę
Pana jak najszybciej zło naprawić i przedsięwziąć środki zaradcze". Burmistrz groził
dalej, że gdyby zarządzenia kierownika szkoły nie poskutkowały, to sam nałoży na
winnych chłopców takie kary, iż pożałują swoich czynów. Ma również nadzieję, że
pismo to będzie przeczytane na lekcjach.
Pominąwszy kilku łobuzów szkolnych, inni mieszkańcy Grave przyzwyczaili się
szybko do „Ojców Francuskich" (tak ich zaczęto nazywać i nazwa ta utrzymała się do
dnia dzisiejszego) i alumnów instytutu. Zaczęli budować się ich postawą.
Właściwie to nie tak źle, że ludzie przy pierwszym zetknięciu się przyjmują nas z
rezerwą. Gorzej, gdy sami współbracia kapłani odnoszą się zimno do naszych ideałów,
a nawet odrzucają je i zwalczają. Ks. Berthier wiedział dokładnie, że wielu księży nie
podziela jego zdania i entuzjazmu w sprawie, której się poświęcił. Wikary Sanders,
którego zapoznał w marcu 1895 roku, powtarzał później, że duchowieństwo patrzało
nieufnie i z powątpiewaniem na jego przedsięwzięcia. Nie wróżyło założonemu dziełu
dobrych wyników. Ks. Berthier powiedział sam o sobie kiedyś z uśmiechem: „Przez
założenie tego instytutu dla spóźnionych powołań straciłem całą moją dobrą opinię".
Kiedyś powiedział do swoich uczniów: „Aby podjąć się jakiegoś dzieła, trzeba
całkowicie zaufać Bogu i postanowić przeforsować daną rzecz bez oglądania się na
opinię ludzką. Gdybym się przejmował gadaniną ludzką, nigdy nie podjąłbym się tej
fundacji i was by tutaj nie było".
Kto przyglądał się jego poświęceniu nad wykształceniem i wychowaniem już
niemłodych studentów, musiał z punktu widzenia czysto ludzkiego niekiedy z
powątpiewaniem pokiwać głową. Było rzeczą zrozumiałą, że w owym czasie większość
myślała inaczej, niż sam o. Założyciel, i że dopiero jasne wyniki i osiągnięcia na tym
polu mogły taką opinię zmienić.
Duchowni, którzy bliżej poznali ks. Berthiera, jak np. ks. proboszcz Sprangers,
zmienili szybko zdanie i ulegali jego czarowi, szczególnie podziwiając jego
niewzruszone zaufanie do Opatrzności Bożej. Biskup van de Vel miał kiedyś powiedzieć:
„Teraz, gdy widziałem, co ks. Berthier zdziałał, nie będę już więcej twierdził, że na tym
świecie jest coś niemożliwego do zrobienia. Od momentu, gdy ujrzałem tego człeczynę,
mam większe zaufanie do Opatrzności Bożej".
Założyciele, którzy chcieliby coś zacząć bez wiary i nadziei w Opatrzność Bożą,
niech sobie lepiej siedzą spokojnie w domu.
„Pierwsze lata — tak opowiada ks. Berthier sam — były na to nastawione, aby
mimo niemałych trudności przygotować grono chętnych, szlachetnych i cnotliwych
młodzieńców na kadrę ludzi o dobrym duchu, by ci mogli być przykładem wzorowego
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życia dla tych, którzy po nich przyjdą. To był moim zdaniem najważniejszy cel, który
trzeba było osiągnąć. Ale właśnie w tym leżała cała trudność. Pierwsze lata były pod
tym względem najmniej szczęśliwe".
To dążenie do wykształcenia elity, o co ks. Berthierowi chodziło, mogło
niejednego na początku całkowicie zniechęcić. Pierwsze lata były wprost pechowe, to
znaczy, że zaludnienie koszar zmieniało się zbyt szybko. To była jednak ciągła fluktuacja
przychodzenia i odchodzenia. Proboszcz Sprangers spoglądając wstecz na ubiegłe lata,
powiedział raz z humorem, że sytuacja była podobna do gołębnika: przylatywała setka,
a odlatywały dwie setki. Rzeczywistość była taka, że odeszli wszyscy kandydaci z
pierwszego roku studiów, a w dwu następnych latach było prawie tak samo, albo
nastała mała zaledwie poprawa.
W swojej broszurze o nowym zgromadzeniu wydanej w roku 1902 wypowiada
się sam o. Założyciel na temat tego licznego odpływu kandydatów. Jak zwykle tak i
tutaj stawia całą sprawę na płaszczyźnie nadprzyrodzonej. Ten prawie filozoficzny
spokój, z jakim omawia sprawy odejścia studentów, nie odpowiada chyba uczuciom,
które musiały jego serce przepełniać w ciągu tych trzech pierwszych lat od otwarcia
instytutu. Warto jego samego posłuchać. Oto jakimi poglądami się osobiście kierował:
„Św. Ignacy mawiał słusznie, że powodzenie dzieła nie zależy od liczby lecz od
ducha i dzielności jego wykonawców. Mimo wielkich trudów i całej ostrożności przy
przyjmowaniu zgłaszających się, jednak prześlizgnie się zawsze jakaś część
niepowołanych, którzy nie odpowiadają oczekiwaniom, nie mają odpowiednich
kwalifikacji moralnych i intelektualnych. Tacy po krótszym czy dłuższym pobycie u nas
tracą ducha, zniechęcają się i odchodzą... Rolnik też nie oczekuje, by każde ziarnko
zakiełkowało i wzrosło, a ogrodnik w swej winnicy też nie zostawia wszystkich pędów
przy winnej latorośli. Jeżeli nie odetnie złych, inne nie wydadzą owocu. Nie wszyscy,
którzy do nas wstępują, wytrzymują. Dopóki jednak są u nas, uczą się prowadzić życie
uregulowane, ćwiczą się w pobożności, widzą dobre przykłady innych. Pamięć o tym
wszystkim może dla nich być prawdziwą podporą, gdy pozostaną w świecie i nie
wstąpią do innego zakonu. To radzimy im zawsze, jeżeli tylko według naszego
mniemania tam się nadają".
Coś, co go zawsze pobudzało do energii i podnosiło na duchu to były liczne
zgłoszenia do instytutu. Wykazywały one, że dzieło podjęte, to iskra nadziei dla
prawdziwych powołań, przemieni się kiedyś w płomień potężny. Z tych zgłoszeń
wynikało, że są wśród nich perły drogocenne, czekające, aby je ktoś podniósł. Lektura
tych listów przekonywała go coraz bardziej, że przez swoją fundację będzie mógł dużo
dobrego zdziałać dla Kościoła. Świadczy o tym list pisany do pani Bidaut z dnia 27
października 1895 roku.
„Niech sobie Pani wyobrazi, że w ciągu tego roku otrzymałem ze wszystkich
stron aż 60 wniosków z dokumentami o przyjęcie... Jest dla mnie niezmiernie przykrą i
smutną rzeczą, gdy czytam, jak młodzi ludzie, którzy już podczas przyjęcia do pierwszej
Komunii świętej mieli powołanie do kapłaństwa, to powołanie mimo wszystkich
nieprzyjaznych okoliczności, nawet w koszarach w czasie służby wojskowej potrafili w
sobie zachować, i błagają usilnie, aby mogli być przyjęci, by poświęcić się całkowicie
służbie Bożej. Gdybym mógł Pani dać do wglądu wszystkie te liczne pisma, które
otrzymuję, byłaby Pani zdziwiona i wzruszona. Oto zgłasza się np. policjant z Szwajcarii,
mamy zgłoszenia czeladników piekarskich, stolarzy, cieśli, a nawet pielęgniarza
szpitalnego. Wszyscy ci ludzie już są na stanowiskach i zarabiają na swoje życie. Niech
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więc Pani czyni, co tylko może, Moje Drogie Dziecko. Pan Bóg powoływał zawsze
swoich apostołów z grona ubogich".
Ks. Berthier czuł się jednak na koniec nagrodzony za swoje trudy pierwszych lat
pionierskich. Rok 1898/99 był końcowym rokiem w dziele formacji intelektualnej na
poziomie szkoły średniej dla pierwszej kadry już urobionych studentów. Kadra ta
rokowała nadzieję na przyszłość. W roku 1899 wysłał o. Założyciel paru studentów
narodowości niemieckiej do ich własnej Ojczyzny celem propagowania swego instytutu
dla spóźnionych powołań. Właśnie stamtąd był największy napływ zgłoszeń. Niemcy
dadzą francuskiemu o. Założycielowi na ziemi holenderskiej najwięcej studentów.
Ks. Berthier obserwował uważnie w tym trudnym początkowym czasie — z dala
— przebieg przybierającego na sile antyklerykalizmu w swojej własnej Ojczyźnie. Było
teraz dla niego wielkim uspokojeniem, że mógł bez przeszkód pracować w „spokojnej i
wolnej ziemi holenderskiej", jak ten kraj chętnie nazywał, gdzie miał pewny grunt pod
nogami. Często zapewniał, iż nigdy nie żałował tego, że w Holandii rozpoczął swoje
dzieło. Spłacał tym dług wdzięczności. A jakimi oczyma patrzał na katolicyzm prowincji
brabanckiej, dowiadujemy się z listu pisanego do pani Vidal:
„Diecezja Herthogenbosh jest najbardziej katolicką diecezją na świecie. Spotkać
tu można rzeczy nieporównywalne. Z miasta liczącego np. 35 tysięcy wiernych nie
naliczy się nawet dziesięciu maruderów, którzy by nie spełniali obowiązku
przystąpienia do Komunii świętej wielkanocnej. Większość z nich przystępuje każdego
miesiąca do Sakramentów świętych".
A oto inna relacja podana do współpracownicy paryskiej pani Bidaut:
„Wiosna jest czasem deszczowa, a potem pojawia się wszędzie cudowna zieleń, jakiej
nigdzie się nie spotka. Tutaj nie widzi się nic więcej poza dalekimi równinami. Żadnych
gór, dużo wody, dobrze utrzymane domy i wszędzie panuje spokój doskonały. Tu też
nikt nie kradnie. Ludzie zostawiają na dworze rozwieszoną bieliznę wzdłuż drogi. W
Grave nie widać żadnego domu z mechanizmem do zaryglowania, żadnego okna
wystawowego z kratami żelaznymi".
W Holandii nie potrzebował się ks. Berthier obawiać żadnych prześladowań
klasztorów czy zakonów. Nie było również obaw o włamanie, bo nie było i czego
zabierać.
Na początku jedynym i najważniejszym życzeniem było, aby osiągnąć
pozwolenie na przechowywanie Najświętszego Sakramentu w kaplicy. Gdy kaplica już
była do tego celu przygotowana, za radą Biskupa Ordynariusza skierował ks. Berthier
prośbę do Stolicy Apostolskiej o potrzebne pozwolenie. Z tego powodu powstały
najgłębsze przykrości i doświadczenia owych pierwszych lat po fundacji, i to od strony,
z której się najmniej tego spodziewał.
Prowincja kościelna Holandii podlegała jeszcze wówczas Kongregacji do
Rozkrzewienia Wiary Świętej. Stąd przyczyna, dla której o pozwolenie trzeba było
prosić tę wysoką Instancję. Dnia 28 lutego donosił prefekt tej Św. Kongregacji —
kardynał Ledóchowski ks. biskupowi van de Vel, że niezupełnie jasny wydaje mu się
rodzaj instytutu. Zapytywał, czy kandydatami do kapłaństwa w tym instytucie są
jedynie mężczyźni niezdolni już do pracy z powodu zbyt spóźnionego wieku? W takim
wypadku byłoby to przedsięwzięcie całkowicie bezużyteczne, tym bardziej gdy chodzi o
obowiązki życia misjonarskiego. Biskup miałby w tym wypadku doradzić dobremu Ojcu,
aby nie prowadził tego instytutu, a swoją gorliwość skierował na tory pozytywniejszej
pracy.
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Z tego pisma wynika całkiem wyraźnie, że w Kongregacji tej, do której nie
dotarły jeszcze wieści o nowym zgromadzeniu, mniemano, iż chodzi tu o zespół ludzi,
którzy już wkroczyli w końcowe stadium swego życia, i w tej jedenastej godzinie życia
uważali się jeszcze za powołanych na misjonarzy.
Biskup van de Vel pokwapił się natychmiast z odpowiedzią (z dn. 5. 3. 1896) —
do Prefekta Propagandy w Rzymie, kardynała Ledóchowskiego dając obszerne
wyjaśnienia na temat osoby samego o. Założyciela oraz istoty i znaczenia jego instytutu
dla spóźnionych powołań. Już dnia 13 marca dziękował kardynał Ledóchowski ks.
Biskupowi za wyjaśnienia. Tłumaczył, że gdy idzie o samo Kolegium, dopóki ma jedynie
za cel pomaganie diecezji, wystarczają biskupie pozwolenia. Kongregacja Propagandy
Wiary św. wolałaby nie uważać tego instytutu za kolegium misyjne, dlatego żądanych
dokumentów nie przysyła.
W najgorszym wypadku można było to nieporozumienie wytłumaczyć jako akt
niechęci, lub gest dystansu Kongregacji Rozkrzewienia Wiary świętej wobec domu
studiów założonego przez ks. Berthiera. Kongregacja Propagandy chciała
odpowiedzialność za instytut przenieść na samego Biskupa. Jest rzeczą zupełnie
zrozumiałą, że sprawy te potoczyłyby się całkiem inaczej i bez kłopotów, gdyby ks.
Berthier pertraktując w Rzymie z wysokimi osobistościami, w listopadzie 1894 roku,
skontaktował się także z kardynałem Ledóchowskim i przedłożył mu swoje plany. Nie
byłoby tych kłopotów.
Po otrzymaniu drugiego pisma, ks. Biskup wyjaśnił wszystko o. Założycielowi.
Zrobiło to na nim wstrząsające wrażenie. Obawiał się, że Kongregacja Propagandy
Wiary uważa jego dzieło jako niepożądane. Znajdował się między obawą i nadzieją.
Dnia 17 marca pisał do biskupa:
„Jeżeli to ma być tylko doświadczenie, pochodzące z woli i łaski Bożej, wezmę je
na siebie. Gdyby to jednak miał być dowód, że ani Bóg, ani Kościół nie błogosławią tego
przedsięwzięcia, jestem gotów od tego odstąpić, chociaż wydaje mi się, wobec tak
licznych wniosków o przyjęcie, które otrzymałem, że na tym odcinku jest jeszcze okazja
do uczynienia wiele dobrego".
Ks. Berthier jednak zawsze aktywny, i teraz zareagował natychmiast. Napisał o
całej sprawie do kardynała protektora Langénieux w Reims. Napisał też przezornie do
kogoś w Rzymie, żeby go poinformował, jak sprawa wygląda? Z Rzymu od przyjaciela
przyszła wiadomość, żeby podejść do sprawy w inny sposób, mianowicie przez
kardynała Langénieux przesłać opis całej fundacji i przez niego prosić o potrzebne
pozwolenie. Uczynił to 26 marca tego roku bardzo obszernie i otwarcie. Oto niektóre
wyjątki tego pisma:
„Minęło już sześć miesięcy od założenia instytutu. Były trudności i wydatki z tym
związane. Ale instytut nie ma, Bogu dzięki, żadnych długów. Otrzymałem ponad setkę
zgłoszeń. Tylko dwudziestu mogłem przyjąć. Gdy jednak będę pewny błogosławieństwa
Kościoła, myślę doprowadzić rozpoczęte dzieło do rozwoju — nie zaciągając długów.
Gdyby jednak Stolica Apostolska tego planu nie uznała, jestem również gotów
natychmiast odstąpić od niego, niezależnie od zmartwień, jakie by ta decyzja sprawiła
zarówno mnie jak i moim dobrodziejom".
Tego ostatniego nie żądano od o. Założyciela, ani ze strony Kongregacji
Rozkrzewienia Wiary świętej, ani od kardynała Langénieux, który — przeciwnie —
polecił mu rozpoczęte dzieło kontynuować w dotychczasowy sposób.
Jaki był dokładny finał interwencji kardynała Protektora u Sekretarza Stanu, nie
wiemy. Pomoc i rozwiązanie sprawy nadeszły z innej strony. Oto święta Kongregacja
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Obrzędów pismem z dnia 28 maja 1897 roku udzieliły ks. Berthierowi tak upragnionego
pozwolenia na przechowywanie Najświętszego Sakramentu w kaplicy klasztornej. To
było dla niego wielkim ułatwieniem. Bez tego przywileju czuł się jak ktoś, kto popadł w
niełaskę, tak określał ten stan w liście do Wikariusza Generalnego Langénieux w Reims
z dnia 8 lipca 1897 roku.
W pierwszych latach miał ks. Berthier jeszcze inną trudność do zwalczenia. Jako
kierownik domu studiów był oczywiście skazany na korzystanie z sił pomocniczych.
Artykuły rozesłane do czasopism, ulotki propagandowe o nowym zgromadzeniu
zawierały także apele o zgłaszanie się współpracowników do zakładu: „Instytut czeka
także na wyborowe siły pomocnicze, na zdolnych i przede wszystkim cnotliwych
pomocników, kapłanów, kleryków i laików, aby w okresie początkowym wyprowadzić
stadium na dobre tory..." Żywił przy tym cichą nadzieję, że niektórzy z tych
pomocników zapoznawszy się z istotą i celem nowego zgromadzenia, wstąpią w szeregi
misjonarzy św. Rodziny.
Wielu kapłanów i kleryków zareagowało na to wezwanie. Niektórzy z nich
jednak nie odpowiadali w żadnym wypadku oczekiwaniom o. Założyciela, inni mieli
tylko częściowe kwalifikacje. Gdy się weźmie pod uwagę wszystkie okoliczności, trzeba
przyznać, że wśród wielu wezwanych było tylko mało wybranych, a raczej tych
odpowiadających oczekiwaniom. Nie wiele więc było tej upragnionej pomocy, która
tylko w nikłej mierze służyła studentom w ugruntowaniu ich powołania.
Przyczyna leżała częściowo w tym, że niektórzy z tych współpracowników pod
względem postawy i zdolności nie nadawali się do zadań, jakie im ks. Berthier
wyznaczył. Niepowodzenie to częściowo należy przypisać także na konto różnicy zdań i
poglądów. Na przykład ks. Bieling de Lunebourg, wysokiej rangi kapłan, który był przez
rok u boku ks. Berthiera, był zarazem wybitnym nauczycielem i pedagogiem. Zdobył
sobie zaufanie studentów, ale nie mógł się pogodzić z metodą wychowawczą, z
poglądami i prymitywem urządzeń początkującego instytutu o. Założyciela. Jego
odejście studenci przyjęli z żalem.
Ks. Ferdynand Patarin, saletyn, kapłan niezwykłej pobożności, służył z
pożytkiem swojemu starszemu współbratu w ciągu dwu i pół lat współpracy. Ale nie
mógł w Grave dłużej wytrzymać. Nasz dobry współpracownik czynił co mógł, i
traktował to jako swój obowiązek, aby młodych studentów zaprawiać do dobrego,
wpajać im szacunek i przywiązanie do zgromadzenia i umiłowanie do swego
powołania, jednak sam nie mógł przywyknąć do samego instytutu, nie znalazł w nim
przyciągającej siły. Po ponawianych prośbach o przeniesienie został odwołany przez
swego generała ks. Perrin. Zastąpił go dziecięco pobożny ks. Pons. Jego obecność w
Grave stanowiła dla o. Założyciela osobistą radość. Ci dwaj kapłani zrozumieli się
znakomicie i czuli się jako misjonarze starej gwardii duchowo ze sobą spokrewnieni. Ks.
Pons od roku 1901 udzielał konferencji nowicjuszom, głosił kazania, słuchał spowiedzi i
na swój sposób czynił jeszcze wiele dobrego. Miał jednak już siedemdziesiąt cztery lata,
gdy przybył do Grave, nie mógł więc przyjąć na siebie pełnego obowiązku
nauczycielskiego.
Ks. Berthier miał początkowo zamiar obok kongregacji męskiej Księży
Misjonarzy Św. Rodziny założyć także gałąź żeńską sióstr zakonnych. Napisał w tym celu
krótkie i tymczasowe Konstytucje, które zostały dołączone do reguł księży misjonarzy
św. Rodziny i zaaprobowane przez kardynała Langénieux.
Dał temu zgromadzeniu nazwę „Siostry pomocnice św. Rodziny". Ich celem
zasadniczym miało być uświęcenie własne przez profesję zakonną i udzielanie pomocy
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Misjonarzom św. Rodziny. Pomoc według myśli o. Założyciela obejmowała trzy zadania:
starania o środki materialne potrzebne dla wychowania misjonarzy; praca w
poszczególnych klasztorach; opieka nad dobrodziejkami instytutu, które znalazłyby
schronienie jako pensjonariuszki u sióstr pomocniczych. W ważniejszych sprawach
administracyjnych siostra przełożona musiała konsultować się z przełożonym
generalnym zgromadzenia Misjonarzy św. Rodziny.
Pomimo pewnej samodzielności, którą miało cieszyć się planowane
zgromadzenie, traktował jednak ks. Berthier tę przyszłą fundację „Sióstr
Pomocniczych" jako pomoc dla swego Instytutu i w wielu wypadkach od niego zależną.
Dla jasności trzeba tu dodać, że plan ten nie ma nic wspólnego z jakąś tendencją
ks. Berthiera do samowładztwa czy czegoś podobnego. Po prostu ks. Berthier myślał
stale o tym, by jak najwięcej młodych i niezamożnych ludzi wykształcić na księży i
misjonarzy. Chodziło mu o to, aby zgromadzeniu, które będzie realizowało tak trudne
zadania, dodać do pomocy instytut kobiecy, na którym można by polegać zarówno w
dziedzinie współpracy jak i pomocy finansowej. Dlatego wymagał od sióstr
pomocniczych „posagu" zapewniającego im własne środki utrzymania oraz wniesienia
pewnej kwoty na rzecz Instytutu dla spóźnionych powołań.
We wspomnianej już broszurze z roku 1902 pisał ks. Berthier na temat
planowanego zgromadzenia sióstr:
„Dziewczęta chrześcijańskie i wdowy, które uznają wysunięte propozycje za
możliwe do przyjęcia i odczują skłonność oraz chęć poświęcenia się temu dziełu przez
życie w ubóstwie, przez samozaparcie i ducha poświęcenia — będą chętnie u nas
przyjęte".
Gdy w roku 1903 studiował tzw. „Normy" czyli „Kierunki" opracowane przez
Kongregację Konsystorialną i od Spraw Zakonnych — zauważył, iż nie wolno zakładać
takiej kongregacji kobiecej, która by zależna była od księży misjonarzy św. Rodziny.
Musiał zatem w wielkiej mierze zrezygnować z ich współpracy i pomocy finansowej, na
którą liczył, skoro siostry stanowiły kongregację samodzielną. Porzucił więc myśli i
plany założenia gałęzi żeńskiej zgromadzenia, aby zachować przychylność oddanych
mu dobrodziejek. Założyciel pisał do ks. biskupa van de Vel w liście z dnia 22 czerwca
1904 roku, że wspomniane panie same się na to zgodziły.
„Infirmeria" czyli dawny szpital wojskowy był od jesieni 1895 roku zamieszkały
przez kilka Francuzek, które na krótszy czy dłuższy czas tu przyjeżdżały. Dwie z nich
jednak postanowiły tu pozostać do śmierci jako „siostry pomocnicze", w służbie
zgromadzenia. Uczyniły to w duchu wielkiego poświęcenia się dla nowej fundacji.
Pannę Coyret już poznaliśmy poprzednio. Już w Leuk-Susten należała do „Panien
miłości". Gdy jej ojciec duchowny przeniósł się do Grave, poszła za nim. Zobowiązała
się ślubami prywatnymi do zachowania rad ewangelicznych i poddała się całkowicie
kierunkowi ks. Berthiera dla dobra jego zgromadzenia. Była kobietą dzielną i bardzo
gospodarną. Około 19 lat poświęcała się pracy w kuchni w coraz bardziej
rozrastających się zakładach przyszłych misjonarzy. Ks. Berthier, który był zajęty
kształceniem i wychowaniem kleryków i dalszym pisaniem nowych książek, mógł w
zupełności na niej polegać. Wiedział, że sprawy kuchni będą prosperowały należycie.
Nazywano ją siostrą Hermancją. W przykładach i pod kierunkiem swego ojca
duchownego znalazła podporę i moc do wytrwania na posterunku ofiary i poświęcenia.
Wśród materiałów pośmiertnych po o. Założycielu znaleziono także list, jaki pisała
pewnego razu siostra Hermancją do swego kierownika duchownego:
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„Chodzę do kaplicy, aby za Ojca się pomodlić. Ilekroć przechodzę obok okna,
przy którym Ojciec pracuje, odnawiam ofiarę. Ponieważ nie mogę Ojca ustnie
pozdrowić, zabieram ze sobą Jego Anioła Stróża, by mi dopomógł modlić się za Ojca".
Drugą siostrą pomocniczą była siostra Maria. Pani Maria Bruyant z domu Merlot
przybywa na Wielkanoc 1899 roku razem ze swoim mężem do Grave. Zamieszkał on w
klasztorze, ona w „Infirmerii". Oboje oddali swoje usługi na rozwój zgromadzenia.
Razem z siostrą Hermancją pełniła teraz siostra Maria swoje obowiązki „pomocnicy" w
kuchni. Już dawniej żyło to małżeństwo jak brat z siostrą. Teraz kontynuowali swoją
ofiarę dla rozwoju królestwa Bożego, rezygnując ze współżycia małżeńskiego. Nie każdy
ma zrozumienie dla tego rodzaju postępowania. My wiemy jednak, że w życiu tych
dwojga ludzi nie było miejsca na połowiczność i półśrodki. Henryk Bruyant i Maria z
Merlotów Bruyant zrezygnowali z przebywania z sobą, ponieważ traktowali bardzo
poważnie dążenie do doskonałości.
Bóg nie wymagał zbyt długo ofiary od p. Bruyanta. Dnia 24 grudnia 1899 roku, a
więc w dziewięć miesięcy po swoim przybyciu do Grave, uległ on atakowi serca.
Nazajutrz w samą uroczystość Bożego Narodzenia, oddał Bogu ducha. Pani Bruyant
przeżyła swego męża jeszcze o pięć lat. Miała więc okazję chodzić często na jego grób
na cmentarzu klasztornym i modlić się za niego. Na jego grobowcu wyryte zostały
słowa, które więcej mówią, niż długa mowa pogrzebowa:
„Tu spoczywa w Bogu Henryk Bruyant, który opuścił wszystko dla świętej
Rodziny".
Latem 1899 roku pomagał ks. Berthier po raz ostatni swoim współbraciom w
pracy duszpasterskiej na górze La Salette. „Troska o przedsięwziętą fundację zaprzątała
mnie więcej niż kiedykolwiek. Dochodzą teraz starania o nowicjat, który rozpoczyna się
w październiku" — pisze do pani Vidal dnia 3 września tego roku.
Dnia 21 września wrócił do Grave, a dnia 4 października poświęcał sutanny dla
tych, którzy rozpoczynali nowicjat. Odbyły się więc obłóczyny siedmiu jego pierwszych
nowicjuszy. Osobiście podjął się jako mistrz ich klasztornego wychowania.
W rok później, dnia 4 października 1900 roku, pięciu z nich złożyło pierwszą
profesję zakonną: trzech Francuzów, jeden Szwajcar i jeden Niemiec. Byli to pierwsi
Misjonarze św. Rodziny.
Uroczystość ta w kaplicy starych koszar była dla sześćdziesięcioletniego
kapłana-pioniera przeżyciem nieopisanej radości. Ks. De Lombaerde opowiada:
„Klęczał długo zatopiony w modlitwie — przed obrazem Przenajświętszej Rodziny.
Trzymał głowę ukrytą w dłoniach opartych na ołtarzu. Pierwszy etap swego pełnego
trudu przedsięwzięcia przy pomocy Bożej miał już za sobą. W miesiąc później pisał o
tym do Elżbiety Vidal:
„Im dłużej — tym większe czuję zadowolenie z moich młodych ludzi. W czasie
wakacji przystosowali do użytku dla nowego roku szkolnego jeszcze nie
wyremontowane poprzednio pomieszczenia. W związku z tym przedsięwzięciem mam
wielką ufność w Opatrzność Bożą. I ta nadzieja stale wzrasta".
Pierwsze trudności miał już dzięki Bogu za sobą. Ale w następnych etapach
opieka Bożej Opatrzności była nie mniej potrzebna.
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Rozdział XXI - ZIARNKO GORCZYCZNE WZRASTA
Dotkliwy brak współpracowników stwarzał ks. Berthierowi szereg problemów.
Kiedy w październiku 1900 roku pierwsi profesi rozpoczęli studia wyższe, ks. Berthier
musiał objąć stanowisko profesora filozofii. Niezależnie od tego musiał prowadzić
nadal wszystkie inne zajęcia w instytucie i zajmować się wychowaniem nowicjuszów.
Musiał zatem dalej prowadzić urząd mistrza nowicjatu. Do pomocy dobrał jednego z
kleryków — filozofa, czyniąc go swym zastępcą. Nie było to idealne rozwiązanie
sprawy, ale chwilowo musiał się zadowolić siłami, którymi rozporządzał. Poza tym
powierzył także pewnym nowicjuszom funkcje pomocnicze w nauczaniu. Również
zdolniejsi studenci z wyższych klas musieli pomagać w nauczaniu klas niższych.
Było to powtórzenie metod zauważonych przez nas już w Corps i w LeukSusten. W swojej broszurze z roku 1902 o. Założyciel pisze na ten temat:
„Zapoznaliśmy naszych studentów z metodą proponowaną przez św. Franciszka
Salezego: Dobrym sposobem uczenia się jest studium; lepszym — to uważne
przysłuchiwanie się; najlepszym zaś — to nauczanie innych. „Starsi" studenci pomagają
młodszym z ogromnym oddaniem i poświęceniem. Mówimy „starsi" nie w sensie
wieku, lecz w sensie zaawansowania w nauce". Zdarzyło się również, że
dwudziestoletni student uczył czternastu starszych od siebie. Ci okazywali mu szacunek
należny nauczycielowi i dziękowali po każdej lekcji.
Od roku 1900 mógł ks. Berthier już zauważyć, że jego fundacja zaczyna się
umacniać i że liczba studentów z roku na rok wzrasta. W roku 1901 pisze do pani
Bidaut o swoich spóźnionych powołaniach:
„Przekonuję się coraz bardziej, że wśród nich znajdują się kamienie szlachetne,
które musimy wydobywać z kurzu tego świata. Przeżywam wiele radosnych chwil przy
moich ludziach. Mam wśród nich podoficerów, kaprali i żołnierzy z wszystkich
narodowości i wszyscy dadzą się prowadzić jak owieczki. Z tymi młodymi ludźmi można
rzeczywiście osiągnąć coś dobrego. I znów muszę powiedzieć, iż czuję się szczęśliwy,
mogąc im poświęcić moje starsze lata. Pan Bóg jest taki dobry dla nas. Nie żebrzemy u
nikogo o cokolwiek, a jednak mają moje ptaszęta co jeść i mogą całym sercem wielbić
Ojca Niebieskiego, który je żywi".
W ciągu roku 1897 zakończył jeden ze swoich listów do biskupa słowami: „Jego
Biskupia Dostojność ucieszy się i ponownie chyba udzieli swego błogosławieństwa, aby
to ziarnko gorczyczne wyrosło na drzewo". Gdy w listopadzie 1901 r. pisał to samo do
kardynała Langénieuxe, pragnął, aby owo ziarnko gorczycy wyrosło na „potężne
drzewo". Ta zaznaczona mała różnica i wyższy stopień w określeniu wzrastającego
drzewa świadczy, że według jego oczekiwań był już dostrzegalny wzrost i umacnianie
się fundamentów dzieła. Miał uzasadnione podstawy ku takiej ocenie. Po trudnych
latach początkowych w 1901 roku zgromadzenie jego liczyło już pięćdziesięciu trzech
studentów: sześciu było już klerykami, czterech nowicjuszami a czterdziestu trzech
licealistami. Spośród pięćdziesięciu trzech studentów zaledwie trzech mogło uiścić jaką
taką pensję. Inni albo nie płacili wcale, albo bardzo mało. Mimo tego kierownik działu
gospodarczego w klasztorze nie potrzebował u nikogo zaciągać długu. Wprost
przeciwnie, potrafił nawet odłożyć trochę pieniędzy, aby z nowym rokiem szkolnym
stworzyć możliwości dalszego powiększenia liczby studentów. Na początku marca 1903
roku liczba studentów sięgała powyżej setki. W ciągu ośmiu lat na ręce ks. Berthiera
wpłynęło około tysiąca zgłoszeń.
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Ciągłą i niezmordowaną pracę ks. Berthiera przerwała na moment radosna
uroczystość z okazji czterdziestolecia jego kapłaństwa obchodzona w Grave dnia 20
września 1902 roku. Parę tygodni przedtem pisał do jednego ze swoich współbraci:
„Dnia 20 bm. obchodzę czterdziestolecie swoich święceń kapłańskich. Pomódl
się za mnie, bo niezadługo będę musiał zdawać sprawę z włodarstwa mego".
Przy swoim umiłowaniu życia ukrytego i chęci unikania wszelkiego rozgłosu
odnośnie swojej osoby wolałby raczej, by uroczystość jubileuszowa odbyła się
wyłącznie w murach własnego klasztoru. Ale takie życzenia zwykle się nie spełniają.
Miejscowy dziennik („Graafse Courant") z datą 24 września 1902 r. umieścił
następującą notatkę:
„W związku z czterdziestoleciem kapłaństwa ojca Jana Berthiera, Superiora
założonego przez niego domu zakonnego misjonarzy św. Rodziny, została urządzona na
cześć Jubilata serenada przez miejscowe towarzystwo śpiewacze „Harmonia" pod
kierownictwem wydelegowanych przedstawicieli władz — panów dr Hilbersa i dr Vosa.
Jubilat przyjął gości w klasztorze, podziękował serdecznie za okazane mu hołdy,
którymi był zaskoczony, gdyż myślał, że się go uważa za obcego, a tymczasem żyje
wśród oddanych sobie serc. Dlatego te sympatyczne wyrazy uczucia sprawiły mu
wielką przyjemność. Toteż nie pragnął niczego więcej, jak tylko tego, aby tu mógł dalej
pracować i kiedyś umrzeć. Refektarz klasztorny był pięknie udekorowany, a mieszkańcy
sąsiednich domów, chcąc okazać widomy i szczery udział w tej niezwykłej uroczystości,
powywieszali flagi narodowe. Ofiarowano w tym dniu, z całą pewnością, wiele modlitw
w intencji Jubilata, aby Bóg Najwyższy zachował jeszcze przez długie lata życie tego
wartościowego i szanowanego kapłana. W tym celu wznoszono niejeden toast z
życzeniem rozwoju i rozkwitu zgromadzenia z La Salette. Do tych próśb i życzeń także i
my się przyłączamy".
Ks. Berthier miał podstawy ku temu, aby z ufnością spoglądać w przyszłość
swego instytutu. Jednakże z powodu słabego zdrowia liczył się z możliwością rychłej
śmierci, a młode zgromadzenie nie zaszło jeszcze tak daleko, by fundamenty okazały
się dostatecznie utrwalone. Dlatego czuł się zobowiązany, aby jego przyszłość tak
umocnić, jak tylko to było możliwe. W pierwszych miesiąca 1903 roku podjął rozmaite
kroki, aby przeciwdziałać wszystkim trudnościom, które mogłyby powstać w wyniku
jego przedwczesnego zgonu. Napisał szereg listów, które miały być wysłane lub
otwarte w wypadku jego nagłej śmierci. W listach do miejscowego biskupa
ordynariusza i kardynała Protektora przedkładał różne propozycje dla zapewnienia
dalszego wychowania i wykształcenia oraz święceń jego studentów, w wypadku gdyby
zgromadzenie w chwili jego śmierci nie było w stanie zatroszczyć się o to własnymi
siłami.
W innych listach, przeznaczonych dla „sióstr pomocniczych" podał dość ścisłe
wytyczne w sprawie wydania i wznowienia jego książek, przeznaczenia budynków i
zarządzania pieniędzmi na wypadek, gdyby zgromadzenie miało być rozwiązane.
Jednym słowem myślał o wszystkim, nawet o tym, że zgromadzenie mogłoby
nie przetrwać o własnych siłach. W tym wypadku nie zapomniał i o studentach
zarządzając, gdzie należało by ich umieścić, aby mogli dokończyć studia i dojść do
obranego celu.
Chociaż brał pod uwagę wszystkie, nawet najgorsze możliwości, to jednak liczył
głównie na Opatrzność Bożą i nie zaniedbał niczego, co mogłoby się przyczynić do
rozwoju założonego zgromadzenia. W głębokiej trosce o swoje dzieło napisał we
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wrześniu 1903 roku swój „Duchowy Testament", w którym opracował główne linie
wytyczne i podał praktyczne wskazówki postępowania dla swoich następców.
O niczym bardziej nie myślał, jak o tym, żeby zachowali wierność raz przyjętym
zobowiązaniom względem nowych form życia; żeby pamiętali o specjalnym celu
zgromadzenia i zachowali dobrego ducha zakonnego jako dzieci świętej Rodziny. Swoje
najgorętsze napomnienia kończy modlitwą płynącą z serca:
„Oby wszyscy gorliwi i oddani zgromadzeniu, a jest ich znakomita większość,
czynili wszystko, co leży w ich mocy dla zachowania zwyczajów i tradycji, oraz
pielęgnowali zwłaszcza te formy pobożności i cnoty, które upodabniają zgromadzenie
w pewnym stopniu do św. Rodziny. Chodzi mianowicie o skromność i czujność, pokorę i
ubóstwo, posłuszeństwo i miłość braterską. O, Święta Rodzino! Do Ciebie zwracam się
przy końcu tego testamentu! Od samego początku ofiarowałem Twej opiece tę małą
trzódkę nowego zgromadzenia. Tobie ich polecam — w momencie, gdy ich opuszczę.
Tobie zawdzięczam wszelkie dobro, które powstało w tym domu, dla tych, którzy nie
zdołali wytrwać. Przez Ciebie nasza rodzina zakonna umocniła się w pokoju i wzrastała
w dobrym duchu. Okazuj jej i nadal swoją przychylność. Spraw, niech każdy tutaj dąży
do zdobycia tych cnót, których Ty jesteś przykładem! Trzymaj tę trzódkę z dala od
ducha tego świata: od pychy i żądzy sławy, od pożądliwości dobrobytu i od ziemskich
interesów. Mam tylko jeszcze jedno pragnienie; jedno dążenie, zanim umrę: abym
mógł zobaczyć, jak to małe zgromadzenie w tym duchu wzrasta. A jestem przekonany,
że przez to wzrośnie także i w liczbę dla dobra i korzyści tych, którzy pójdą za Jej
przykładem".
Kierownictwo całego instytutu spoczywało wyłącznie w jego rękach. Wszystko
obracało się jeszcze wokół niego. Gdyby miał umrzeć przedwcześnie, załamałoby się
prawdopodobnie całe kierownictwo, po czym następcy nie daliby już sobie rady.
Przecież jeszcze żaden członek zgromadzenia nie spełniał tych warunków, o których
mówiły Konstytucje, aby mógł zostać przełożonym czy też członkiem Rady. Taki stan
rzeczy trwać będzie chyba jeszcze dość długo, nim można będzie przeprowadzić
wybory według zasad konstytucji.
W przewidywaniu tego uznał o. Założyciel za rzecz konieczną po uprzednim
uzyskaniu aprobaty kardynała Protektora (który miał od Papieża daleko idące
pełnomocnictwa), przeprowadzić prowizoryczne wybory, uregulować sprawy zarządu i
następstwa po sobie. Dnia 4 października 1903 roku zwołał swoją pierwszą Kapitułę
Generalną celem wyboru wikariusza generalnego jako swego następcy i czterech
swoich asystentów. Wybory te, w których brało udział trzydziestu studentów-profesów
zostały zalegalizowane, a uchwały zatwierdzone przez miejscowego biskupa
ordynariusza.
Do najważniejszych trosk zaprzątających jego umysł i serce w tym roku, należały
starania o sformułowanie odpowiedniego tytułu dla przyszłych święceń kapłańskich
studentów profesów zgromadzenia. Całe szczęście, że starania rozpoczął dosyć
wcześnie. Już od wiosny 1902 roku myśl o tych sprawach nie dawała mu spokoju.
Grono najstarszych studentów zbliżało się z każdym rokiem do kapłaństwa. Ustalenie
pewnego terminu święceń kapłańskich będzie zarazem podniesieniem na duchu
samych studentów, bo to zapowiedź bliskiego osiągnięcia celu. Będzie to także
stanowiło dla o. Założyciela rękojmię utrwalenia jego zgromadzenia zakonnego. Kościół
stara się, w trosce o swoich kapłanów, aby każdy kandydat zanim będzie dopuszczony
do ołtarza, posiadał gwarancję skromnego utrzymania. Tak zwany „tytuł święceń" daje
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tę gwarancję. Zrozumiałą jest rzeczą, że ks. Berthier musiał działać w ramach
obowiązującego w tym czasie prawa kanonicznego.
Radzono mu między innymi, na początku 1903 roku, aby uzyskał od Stolicy
Apostolskiej dla młodego zgromadzenia „Dekret Pochwalny", a zgromadzenie oddał
pod zarząd i opiekę Kongregacji Rozkrzewienia Wiary Świętej. Byłaby to najwłaściwsza
droga do rychłego osiągnięcia tytułu święceń.
Wiedział jednak doskonale, że nie było w Rzymie w zwyczaju udzielanie
„Dekretu Pochwalnego" instytutowi (jak jego), który nie posiadał jeszcze księży wśród
swoich członków. O. Założyciel nie chciał więc pominąć i tej rady. Nie zaniedbywał
żadnych możliwości i zaproponowanych sugestii. Udał się więc w tym celu do Rzymu.
Rankiem 3 marca 1903 roku zjawił się znów w Wiecznym Mieście. Wśród
ulewnego deszczu udał się do swoich współbraci oo. Saletynów na Vicolo della
Compana. Odprawił tutaj Mszę Św. i udał się do katedry Św. Piotra na Watykanie, gdzie
rozpoczynały się uroczystości srebrnego jubileuszu koronacji Papieża Leona XIII. W
obecności Papieża celebrował Mszę św. jego protektor, kardynał Langénieux. Ks.
Berthier przybył jeszcze na czas, by otrzymać błogosławieństwo apostolskie udzielone
przez Ojca Św. Potem Najwyższy Pasterz Kościoła odszedł z Bazyliki do swoich
apartamentów.
Jego współbracia na Vicolo della Compana, wszyscy dawniejsi uczniowie,
przyjęli go serdecznie. Ucieszyli się, że znów mogą porozmawiać ze swoim
wychowawcą. Cała wspólnota zakonna była zbudowana jego skromnością i ubóstwem.
Nosił bowiem jeszcze swą starą sutannę. Opowiadał im o fundacji w Grave. Wygłosił
szereg konferencji o cnotach zakonnych, ubóstwie, posłuszeństwie, a szczególnie o
miłości bliźniego. Dnia 7 marca, w uroczystość św. Tomasza z Akwinu, patrona
scholastykatu, wygłosił kazanie w kaplicy Sant Ivo dei Bretoni.
Nie zapominał ani na moment o właściwym celu swego przybycia do Rzymu.
Odwiedził kardynałów Langénieux i Rampollę, którzy okazali mu serdeczną pomoc.
Napisał wniosek do Ojca Św., poparty potwierdzeniem kardynała Protektora, z prośbą
o uzyskanie audiencji. Odpis tego pisma posłał do Prefekta Kongregacji Rozkrzewienia
Wiary Świętej, próbując parokrotnie nawiązać z nim kontakt osobisty. Ale próby nie
udały się ani na jednym ani na drugim odcinku. Wydaje nam się, że gdyby miał więcej
czasu i cierpliwie czekał, może udałoby się uzyskać upragnione audiencje.
Nie chciał jednak zbyt długo pozostawiać bez kierownictwa swego instytutu.
Nie należał też do tego rodzaju ludzi, którzy cierpliwie czekają, tracąc przez to niekiedy
cenny czas. Przebywał w Rzymie tylko około tygodnia, (a poza domem macierzystym
około dwóch tygodni), a to było o wiele za mało na Wieczne Miasto i na załatwienie tak
ważnych spraw. Do swoich „sióstr pomocniczych" pisał z Rzymu:
„Jest tutaj rzeczywiście trudno w tych dniach osiągnąć jakąś ważną osobistość,
gdzie idzie o składanie im wizyt, gdyż rzesza pielgrzymów urosła do niebywałej liczby.
Ale już szczęśliwie maleje, bo stopniowo wyjeżdżają. Trzeba niekiedy dwie albo trzy
godziny czekać w poczekalni, aby wreszcie usłyszeć słowa: Proszę przybyć innym
razem".
W drodze powrotnej odwiedził w Villarfocchiardo w północnej Italii swego
przełożonego generała i dawniejszego współnowicjusza ks. Józefa Perrin. Przedstawił
mu stan swego instytutu, podziękował za życzliwość i pomoc i pojechał do Grave,
dokąd przybył dnia 16 marca tego roku.
Kroki, które poczynił za poparciem kardynałów Langénieux i Rampolli, nie
dawały początkowo efektu. Z pewnością też nie sięgały tak daleko jego oczekiwania i
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nadzieje. Nie był też speszony tym, że kardynał Gotti (następca po kardynale
Ledochowskim) w piśmie skierowanym do biskupa ordynariusza w Herthogenbosh, van
de Vel, przesłał następujące zarządzenie: (z dnia 6 czerwca 1903 roku) jako założyciel
zgromadzenia dla spóźnionych powołań, powinien dać przy wstępowaniu kandydatom
załączoną formułę do podpisania, że będą gotowi zostać zakonnikami i jako kapłani
udadzą się na misje. Kongregacja Rozkrzewienia Wiary Świętej zaznaczyła również, że
wychowanie i wykształcenie ludzi w starszym wieku stanowi problem trudny do
zrealizowania. Jest zatem konieczne, aby ks. Berthier zadanie i cel zgromadzenia opisał
bardziej szczegółowo. Gdy chodzi o instytut zakonny, to zdaniem pisma powinien on
dostosować swoje reguły do „Norm" albo „Kierunków" wydanych przez Kongregację
do spraw Biskupów i Zakonników dla nowych kongregacji. Ponieważ jednak instytut w
Grave był najwidoczniej dopiero w stadium początkowym i nie posiadał jeszcze wśród
swoich członków kapłanów, Kongregacja Rozkrzewienia Wiary Świętej uważała, że
chwilowo powinna wystarczyć sama zachęta pod adresem o. Założyciela oraz pochwała
jego gorliwości, natomiast wydanie Dekretu Pochwalnego („Decretum Laudis")
powinno się jeszcze przesunąć do terminu późniejszego. Gdyby ks. Berthier zechciał
wybrać dla swego instytutu formę zwykłego Kolegium, wówczas powinien ułożyć
regulamin takiej instytucji na wzór przepisów, jakimi rządzi się Paryskie Seminarium dla
Misji Zagranicznych albo wzorować się na istniejących już „Szkołach Apostolskich".
Było rzeczą powszechnie znaną, że w Rzymie nadal jeszcze działała opozycja
przeciwko dziełu podjętemu przez o. Założyciela, który ze spóźnionych powołań chciał
uczynić nie tylko kapłanów, ale zakonników i misjonarzy. W Rzymie patrzono
sceptycznie na instytut dla starszych powołań. Uważano widocznie kandydatów za
starszych, niż byli w rzeczywistości, i traktowano ich jako „robotników jedenastej
godziny". Mimo wszystko Kongregacja Rozkrzewienia Wiary świętej nie była
nieprzychylnie nastawiona wobec dzieła ks. Berthiera. Przecież zachęcała go do dalszej
pracy, chwaliła jego zapał apostolski i gorliwość. To dodało mu rzeczywistej otuchy do
podjęcia dalszych starań. Wreszcie dnia 9 czerwca 1903 roku skierował ponownie
pismo do prefekta tej Kongregacji, w którym szeroko omawiał cel swego instytutu i
podkreślał, że uczniowie jego pragną prowadzić życie zakonne, aby swój późniejszy
apostolat uczynić skuteczniejszym. Wyraził gotowość uzgodnienia swoich Konstytucji z
wymaganiami ostatnich Norm wydanych przez Stolicę Apostolską. Nie zaniedbał też
podkreślić, że jego „spóźnione powołania" nie są niczym innym, jak powołaniem
mężczyzn w pełnej sile życia. Kardynał Langénieux poparł wniosek swoim podpisem i
dodał oddzielny list od siebie. Opisał w nim trudności, w jakich obecnie znajduje się ks.
Berthier. Chociaż nie użył tego określenia, dał jednak wyraźnie do zrozumienia, że ks.
Berthier znalazł się w błędnym kole. Kongregacja Rozkrzewienia Wiary Świętej, tak
pisze kardynał Langénieux, nie powinna się wzbraniać przed udzieleniem Dekretu
Pochwalnego, dopóki jeszcze nie ma księży, gdy ks. Berthier właśnie dla umożliwienia
wyświęcenia swoich kandydatów potrzebuje tego „Dekretu Pochwalnego". Jeżeli
Kongregacja nie otworzy jemu tej drogi, to ks. Berthier nie zdoła wybrnąć z trudności i
nie będzie mógł doprowadzić swoich kandydatów do kapłaństwa.
Była to właściwa istota sprawy. Największym problemem, wokoło którego
wszystko kręciło się w tych czasach, były zabiegi ks. Berthiera o uzyskanie prawa
święceń dla pierwszych kapłanów.
Komuś, kto dziś z perspektywy czasu spogląda na to wszystko, nasuwa się
pytanie: czy człowiek tego pokroju co ks. Berthier nie mógł przewidzieć trudności, i czy
zbyt pochopnie nie postawił gmachu nowej fundacji na tak niepewnym gruncie?
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Odpowiedź na to pytanie nie jest zbyt trudna. Należy tylko przypomnieć fakt, że w
momencie zakładania nowego zgromadzenia spodziewał się zgłoszeń pewnej liczby
księży i kleryków z innych seminariów. Rozesłał bowiem okólniki i umieścił apel w
prasie, dając wyraz tej nadziei. Gdyby sprawa się udała, trudności, w których obecnie
się znalazł, zostałyby z góry wykluczone. Akcja propagandy w prasie nie dała jednak
rezultatu. Wypadki potoczyły się inaczej, niż przewidywał. Współpracownicy z
pierwszych lat odchodzili jeden po drugim. Musiał więc budować na pierwszych
kapłanach ze swoich kandydatów spóźnionych powołań.
Jak zareagował tymczasem Rzym na dalsze starania kardynała Protektora?
Kongregacja Rozkrzewienia Wiary Świętej nawiązując do swej wypowiedzi z dnia 6
czerwca oświadczyła pismem z dnia 31 sierpnia tego roku, że nie można wprawdzie
uwzględnić petycji, ale że pozostaje jeszcze inna droga, która wyprowadziłaby ks.
Berthiera z trudności. Aby nie hamować rozwoju instytutu, Kongregacja zapewnia, że
udzieli w takim wypadku każdorazowo dyspensy od wymaganego tytułu święceń.
Podkreśla jednak, że kandydaci do kapłaństwa powinni postarać się o tymczasowe
przyjęcie przez któregoś biskupa, by mogli w jego diecezji spełniać funkcje kapłańskie i
wykonywać prace duszpasterskie.
Wyłoniła się więc nowa możliwość dla ks. Berthiera. Gdy biskup potrzebujący
do pomocy kapłanów, będzie miał pewność, że tę pomoc otrzyma, wtedy z pewnością
uczyni też wszystko co konieczne, aby przedstawieni kandydaci otrzymali upragnione
święcenia. Ojciec Założyciel nie zakładał rąk bezczynnie. Wiedział, że czas nie stoi w
miejscu. Dlatego nie zawahał się złożyć oferty na początku 1904 roku w takiej właśnie
intencji na ręce księdza arcybiskupa Adelarda Langevin OMI z St. Boniface w Kanadzie.
Ks. arcybiskup zareagował natychmiast przychylnie na wspomnianą ofertę,
skorzystał z zaproszenia ks. Berthiera i osobiście przybył do Grave. Nie chciał utracić
nadarzającej się okazji zdobycia współpracowników, lecz nie mógł także ominąć
obowiązujących w swej diecezji przepisów oraz wymogów swej rozległej prowincji
kościelnej w Kanadzie. Ks. Berthier ze swoją fundacją dawał mu wspaniałe szanse dla
pomocy misyjnej oraz fundacji na jego terenach. Ale ks. Berthierowi leżała na sercu
inna, ważniejsza sprawa; przyszłość instytutu. Sądził, że dopiero w późniejszym
terminie, po okrzepnięciu, mogłoby nowe zgromadzenie wysyłać odpowiednie siły.
Najpierw chciał umocnienia domu macierzystego, założenia silnych podwalin dla
przyszłości, a potem dopiero miała nastąpić fundacja nowego domu misyjnego w
Kanadzie. Ks. arcybiskup nie chciał się zadowolić perspektywą pomocy w dalekiej
przyszłości, za jakie pięć lub sześć lat. Mimo tych rozbieżności, ks. arcybiskup i ks.
Berthier długo utrzymywali serdeczny kontakt, darząc się wzajemnie szczerym
szacunkiem. Pertraktacje nie doprowadziły zatem do oczekiwanych rezultatów, zajęły
tylko dużo czasu, jak to zwykle bywa przy takich przedsięwzięciach.
Ks. Berthier postanowił raz jeszcze podjąć nowe kroki w tej sprawie w Stolicy
Apostolskiej. Udał się więc przy końcu listopada 1904 roku ponownie do kardynała
Langénieux z prośbą o pomoc. Kardynał Protektor skierował bezpośrednie pismo do
Papieża Piusa X, w którym prosił o wyświadczenie wyjątkowej i nadzwyczajnej łaski w
postaci wystawienia „Motu proprio" dla ks. Berthiera ze specjalnym pozwoleniem na
dopuszczenie jego kandydatów do święceń. „Jeżeli ta prośba będzie przychylnie
potraktowana" — takie są słowa pisma, które zresztą ks. Berthier sam układał — wtedy
nie będzie żadnej wątpliwości, że tych stu dziesięciu młodych ludzi, prowadzących
gorliwe i bogobojne życie, jeszcze bardziej pogłębi swoją pobożność i doskonałość, a
instytut przez to jeszcze się bardziej utrwali".
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Sędziwy protektor zgromadzenia, osiemdziesięcioletni książę Kościoła,
schorowany już i cierpiący, udał się jeszcze w swoją ostatnią podróż do Rzymu.
Doręczył pismo Ojcu Świętemu i osobiście rozmawiał z Najwyższym Pasterzem Kościoła
na temat kłopotów ks. Berthiera. Wrócił z tej podróży do swojej archidiecezji 10
grudnia 1904 r. i zmarł w Reims dnia 31 grudnia tego roku.
Ta ostatnia przysługa, jaką wyświadczył podległemu sobie zgromadzeniu, była
rozstrzygająca. Dnia 11 lutego 1905 roku udzieliła Stolica Apostolska pozwolenia na
wyświęcenie dwudziestu kandydatów.
W środę, dnia 15 lutego został ks. Berthier niespodziewanie zaproszony do
Herthogenbosh, gdzie mu ks. biskup van de Vel zakomunikował tę radosną wiadomość.
Ks. Berthier cieszył się jak dziecko. Około godziny pół do piątej wieczorem wrócił
zmoknięty do Grave. Natychmiast powiadomił całą społeczność zakonną o tej wielkiej
nowinie. Oto jego słowa:
„Ojciec Święty okazał nam bardzo wielką łaskę. Pozwolił nam wyświęcić
pierwszych dwudziestu kandydatów na kapłanów. To warte jest dziękczynnego Te
Deum a zarazem odmówienia De profundis o spokój duszy kardynała Langénieux, który
się do tego przyczynił".
Jeden z uczestników tej uroczystości zanotował w swoim pamiętniku: „Nigdy
chyba jeszcze nie śpiewano w naszej kaplicy Te Deum z takim przejęciem".
Ks. Berthier w piśmie do kardynała Gotti, prefekta Kongregacji Rozkrzewienia
Wiary Świętej, tak pisze:
„Ta łaska została przyjęta przez naszych młodych ludzi z wielką radością i będzie
bodźcem do podwojenia ich dobrej woli. Dla nas jest ona zachętą i otuchą do dalszej
niezmordowanej pracy nad rozwojem zgromadzenia i do dalszego przyjmowania tych
licznych kandydatów, którzy się do nas zgłaszają".
Radość o. Założyciela i jego uczniów była nie do opisania.
Rankiem dnia 16 czerwca tego pamiętnego roku udał się ks. Berthier z piętnastoma
klerykami, studentami teologii, do seminarium biskupiego w Haaren celem otrzymania
tam tonsury i niższych święceń. Najstarsi otrzymali natychmiast i wyższe święcenia. W
niedzielę zaś, dnia 20 sierpnia tego roku, trzej najstarsi otrzymali w Lovanium (Belgia)
święcenia kapłańskie. Msze święte prymicyjne, które nazajutrz odprawiali w Grave,
były nie tylko dla nich samych ogromnym przeżyciem, ale najradośniejszą i
najuroczystszą chwilą dla samego o. Założyciela jak i dla całej młodziutkiej rodziny
zakonnej. Już dnia 16 czerwca klerycy seminarium w Haaren szczególnie byli
zbudowani, widząc w czasie udzielania święceń ks. Berthiera prawie nieruchomo
modlącego się przy ołtarzu z Najświętszym Sakramentem. Odczuł wyraźnie podczas
pierwszych święceń swoich dzieci potrzebę szczerego wymodlenia się, podziękowania
Bogu za wszystkie łaski. Przecież zawdzięczał Jemu cały skutek swego przedsięwzięcia.
Sobie samemu niczego nie przypisywał. To był chyba szczytowy moment niebieskiej
zapłaty już tutaj na ziemi. Oto największy trud jego życia został ukoronowany.
Umiłowane dzieło stanęło już na twardym fundamencie. Asystował swoim
neoprezbiterom przy pierwszej Mszy świętej. Także jego wypróbowany przyjaciel,
dziekan Sprangers, dał tego dnia wyraz swoim uczuciom radości. Poczciwy proboszcz
Grave był wtajemniczony od samego skromnego początku prawie we wszystkie arkana
rozwijającego się Instytutu. Ksiądz Berthier darzył go wyjątkowym zaufaniem. Często
radził się go w ważnych sprawach. Jego też zaprosił na tę uroczystość prymicyjną do
klasztoru. Dziekan w obecności swoich wikarych, burmistrza miasta i całej społeczności
zakonnej wygłosił wówczas taki toast:
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„W tych dniach serce moje pełne radości i szczęścia, dzięki składa Bogu
najpierw. Ale poza Bogiem i Tobie, Ojcze, należą się wyrazy podzięki. Przez dziesięć lat
niezmożoną i nieprzerwaną pracą i trudem przygotowywałeś swoje dzieci do
kapłaństwa. Tobie składam najpierw gratulacje i życzenia. Dzisiaj Bóg uwieńczył —
jeżeli się tak wyrazić można — to piękne i całkiem wyjątkowe dzieło apostolskie. Bóg
podarował Ci, Ojcze, trzech kapłanów, którzy są Twoimi synami w Chrystusie, i
pierwszym owocem twoich wysiłków. Na ten wynik zasłużyłeś sobie, Ojcze, całkowicie,
jeżeli się zważy, ile to Ojca spotkało trudności, doświadczeń zarówno przy zakładaniu
instytutu, jak i w pierwszych latach jego istnienia. Chociaż wszystko wydawało się
przeciwne planom Ojca, to jednak nie przestałeś, Ojcze, polegać na Opatrzności Bożej,
nie przestałeś ufać modlitwie i trwałeś na posterunku w pokornej a wytrwałej pracy.
Jeżeli Bóg z nami, któż może być przeciwko nam? Oto przysłowie i hasło, z którego
również Ojciec czerpał swoje siły. Napełniony pomocą z nieba, umiałeś, Ojcze,
wszystkie trudności przezwyciężyć. Udało się Ojcu tutaj na terenie mojej parafii
zamienić koszary na Seminarium Duchowne, w którym od rana do wieczora wzywane
bywa i wysławiane Imię Boże. Przejęty niestrudzonym zapałem, nie znałeś, Ojcze, ani
strachu ani lęku. Nigdy nie widziano cię, Ojcze, cofającego się z obawy przed jakąś
ofiarą. Ofiary zaś, które Ojciec poniósł, są jedynie Bogu wiadome".
Słowa te zawierały wyłącznie prawdę. Ale dla ks. Berthiera było w tym zbyt
wiele pochwał. „Nie mógł się powstrzymać — opowiada jeden z naocznych świadków
— od wzruszenia". Stał pokornie i słuchał trochę zawstydzony. Wreszcie sam
przemówił słowami z serca przepełnionego szczęściem. Na zakończenie dodał: „Jeżeli
w tym domu dokonało się coś dobrego, to stało się to dzięki radom i pomocy księdza
Proboszcza".
Radość i szczęście, które Bóg daje swoim wybranym na ziemi, bywają często
zmieszane z goryczą. Tak się stało i tutaj. W letnich dniach 1905 roku przeżył ks.
Berthier dwukrotnie wielką stratę.
Dnia 30 czerwca, w uroczystość Serca Jezusowego, zmarła dobra i świątobliwa
siostra Maria. Pani Bruyant, która po śmierci swego męża mogła wieść spokojne życie,
poświęcała się nadal trudnej pracy w klasztorze. Po czterech latach siły zaczęły słabnąć.
Zachorowała we wrześniu 1904 r. Ona, otoczona kiedyś sługami, stała się służebnicą
ubogich — według słów ks. Berthiera. W szpitalu w Grave cierpienia swoje znosiła z
bohaterstwem i ofiarowała je na intencję rozwoju dzieła swego ojca duchownego.
Odwiedzał ją codziennie i pocieszał w cierpieniach. Był przy ostatnim jej tchnieniu. W
mowie pogrzebowej wysławiał jej ducha ofiary i poświęcenia, stawiając ją za wzór
pobożności swoim kandydatom na przyszłych misjonarzy.
Niecałe dwa miesiące później, dnia 20 sierpnia 1905 roku zmarł ks. Pons,
przyjaciel o. Założyciela, współbrat zakonny, który wiernie stał przy jego boku do
pomocy w instytucie. Zmarł akurat w momencie, gdy kończyła się uroczystość
prymicyjna neoprezbiterów. O. Założyciel stracił w zmarłym kapłana według Serca
Bożego i współpracownika, w momencie, gdy Bóg mu ofiarował trzech nowych
współpracowników. W książce „Liber memorialis", „Księga wspomnień" żegna ks.
dziekan Sprangers zmarłego kapłana zakonnika słowami:
„Był człowiekiem nieustannej modlitwy. Umiłował skromność i powściągliwość
w sposób wyjątkowy i zadziwiający. Na wieść o jego śmierci płakała cała wspólnota
zakonna bez wyjątku".
Odtąd następowały regularnie każdego roku nowe święcenia. Tak samo
wzrastała znacznie liczba studentów. Mieszkania koszar, które potrafiły pomieścić na
138

początku 1907 roku więcej niż stu czterdziestu studentów, stały się już za ciasne. W
październiku 1907 roku kilku księży wraz z grupą studentów przeniosło się do drugiego
domu otwartego w Grave. Budynki należące niegdyś do farbiarni, swym ubogim
wyglądem przypominające koszary, zostały zamienione na klasztor pod wezwaniem
Matki Boskiej Saletyńskiej. Krótko nazywano ten dom „Notre Dame". Dnia 19 września
1906 roku nastąpiło jego poświęcenie, właśnie w rocznicę 60-lecia objawienia się Matki
Boskiej na górze La Salette.
Pracowitość o. Założyciela nie ustawała. Dowodem jego wielkiej aktywności,
mimo trawiącej go w ostatnich latach choroby, była ogromna korespondencja, którą
prowadził w rozmaitych sprawach. Były to pisma dotyczące drukowania jego własnych
dzieł, sprawy kierownictwa sumień, a przede wszystkim troska o przyszłość założonego
zgromadzenia. Wszystkie te sprawy przywiązywały go do biurka.
Dla kilku studentów narodowości niemieckiej postarał się o zwolnienie ze służby
wojskowej, aby mogli jak najszybciej dotrzeć swoimi studiami do stopnia osiągnięcia
subdiakonatu. Wtedy bowiem już ich służba wojskowa nie obowiązywała. Tego rodzaju
korespondencję prowadził z najwyższymi organami kościelnymi oraz władzy wojskowej
Niemiec Cesarskich. Gdy reklamacje nie dawały rezultatu, napisał list do samego
cesarza Wilhelma II. Wysiłki jego zostały wreszcie ku wielkiej jego radości
ukoronowane powodzeniem przez reskrypt pozytywny z dnia 23 lutego 1907 roku.
Znaczna część korespondencji, którą prowadził w ostatnim roku swego życia,
dotyczyła spraw związanych z jego fundacją. W swoim planie, który przedstawił
kardynałowi Rampolla w listopadzie 1894 r. a za jego pośrednictwem papieżowi
Leonowi XIII, przewidywał wyraźnie trzy etapy rozwoju. Jeden z tych stopni został
właśnie osiągnięty. Fundacja doszła do skutku. Przyjęto wielką liczbę kandydatów
rozmaitych narodowości. Wielu z nich otrzymało już święcenia kapłańskie. Teraz
nadszedł czas otwarcia drugiej fazy rozwojowej, mianowicie na zakładanie nowych
domów studiów w okolicach i krajach, gdzie można się spodziewać licznych powołań
kapłańskich i misjonarskich. Trzecia faza, wysyłanie na zlecenie i według uznania Stolicy
Apostolskiej misjonarzy do krajów pogańskich, należała chwilowo jeszcze do
przyszłości.
Po święceniach w 1908 roku zgromadzenie liczyło dwudziestu pięciu kapłanów i
stu trzydziestu siedmiu kandydatów do kapłaństwa, mianowicie pięćdziesięciu czterech
studentów filozofii i teologii, trzynastu nowicjuszów i siedemdziesięciu alumnów
niższego seminarium duchownego. Ks. Berthier podał tę wiadomość w „Posłańcu św.
Rodziny", który był wydawany w języku francuskim, niemieckim i holenderskim „To, co
zdziałano w naszym instytucie do tej pory, nie odpowiada jeszcze naszym pragnieniom.
Zmierzamy do tego, by nasze nowe domy zakładać i rozszerzać Zgromadzenie w
krajach katolickich, tak aby móc przyjąć więcej kandydatów ze spóźnionym
powołaniem, którzy gdzie indziej nie mogą być przyjęci, ich wykształcić i wychować, a
potem wysłać jako kapłanów misjonarzy do krajów pogańskich. Oby dusze pobożne
wspomagały nas swoją modlitwą w tym przedsięwzięciu. Bardzo o to prosimy".
Słowa powyższe pisał latem 1908 roku. Lecz myśl o założeniu nowego domu
zakonnego zaprzątała go już cały rok. W lipcu i sierpniu tego roku koresponduje w tej
sprawie z rozmaitymi osobistościami kleru i hierarchii szwajcarskiej. Między innymi
zapytywał biskupa Battaglia z Chur, czy istnieje możliwość założenia domu zakonnego
w Szwajcarii. Pracował przez dziewięć lat w katolickim kantonie Valais „Wallis".
Przekonał się, że w ośrodkach katolickich Szwajcarii istnieją wielkie możliwości zyskania
powołań. Jeszcze parę listów napisanych tuż przed śmiercią omawia ten sam temat.
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Jego horyzonty sięgały daleko poza Szwajcarię. Wiosną 1908 roku sondował
możliwości założenia domu w Austrii, Czechach i w księstwie Lichtenstein. Krótko
potem zwrócił się do pewnej arcyksiężnej austriackiej o pośrednictwo u cesarza Austrii
jak i księcia Lichtenstein. Znał także sprawy Polski, jej ogromny brak kapłanów w
zaborze austriackim i rosyjskim. Tam planował założenie dwu zakładów studiów.
Jak w liście z dnia 11 kwietnia 1908 roku do arcybiskupa obrządku łacińskiego,
Bilczewskiego, we Lwowie oświadczył/ był gotów już w 1909 r. przysłać kilku księży, by
nauczyli się języka, a następnie wraz z pracą duszpasterską podjęli starania o
utworzenie domu studiów. Interesował się często Polską. Widział tam wielkie
możliwości dla swojego apostolstwa powołań. Już w roku 1907 rozważał możliwość
wydawania „Posłańca" w języku polskim dla licznej rzeszy wychodźczej Polaków
pracujących w Westfalii. „To byłby środek — tak pisał — aby także w narodzie, który
znany jest jako bardzo religijny, zdobyć powołania. Moglibyśmy wtedy także sięgnąć po
tereny zaboru rosyjskiego i austriackiego".
Wśród pozostałej korespondencji znajduje się także koncept listu do cara
rosyjskiego z prośbą o pozwolenie otwarcia domu zakonnego na terenie Polski w
zaborze rosyjskim. Wreszcie latem 1908 roku, zwraca się do kardynała Koppa, biskupa
wrocławskiego, za pośrednictwem swego kardynała Protektora z propozycją otwarcia
domu zakonnego w diecezji Śląska. Ten dom studiów miał służyć kandydatom
narodowości polskiej i czeskiej zamieszkującym na terenach rozległej diecezji
wrocławskiej. Założenie tego domu gotów był rozpocząć już w roku 1909. Mógł
rzeczywiście za św. Teresą z Avili powiedzieć: „Stary jestem i zmęczony, ale moje
pragnienia takimi nie są".
W czasie, gdy rozmyślał nad kartą Europy środkowo-wschodniej, musiał odłożyć
pióro na zawsze. Już nie było mu dane poczynić starania o rozszerzenie swego
zgromadzenia poza granice Holandii. W październiku 1908 roku został spośród swoich
prac i planów odwołany przez Boga do wieczności.

Rozdział XXII - ŻYCIE UKRYTE
Nowa rodzina zakonna, której ks. Berthier nadał swoiste kształty, pozwala na
lepszy wgląd w jego osobowość, aniżeli sam przebieg lat jej powstawania, które
mieliśmy teraz okazję, choć pobieżnie, przedstawić. Poza Bożą Opatrznością jeszcze
mnóstwo innych czynników wpływa na bieg wydarzeń, którymi nie zawsze ks. Berthier
mógł kierować. Mimo wszystko był jednak w stanie tej społeczności, którą kształtował,
nadać swoiste piętno własne.
Ks. Berthier mógł to uczynić teraz o wiele swobodniej, niż poprzednio w Corps
lub w Leuk-Susten. Tutaj jako jedyny pan i mistrz miał ręce wolne, nieskrępowane.
Mógł zatem swobodniej poświęcić swój czas i oddać się głębiej i wszechstronniej
swoim uczniom, aniżeli dawniej.
Uczniowie jego w Grave też bardzo szybko dostrzegli, że wstąpili w zupełnie
inny, niezwyczajny im świat. Już pierwsze zetknięcie z budynkiem klasztornym
przekształconym z dawnych koszar, było dla niejednego zupełnym rozczarowaniem.
„Gdy zobaczyłem te stare koszary z powybijanymi szybami i gromadkę już
starszych studentów, wydawało mi się, że spadam z obłoków. Zimna rzeczywistość i
ubóstwo, cały ten prymityw, z jakim się w życiu nigdy nie spotkałem, a który mi teraz
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wszędzie towarzyszył, gdzie tylko się obróciłem, wszystko to wyciskało na mojej
rozczarowanej wyobraźni druzgocące wrażenie".
Tak opisuje jeden z przybyszów, który wstąpił w szeregi tej społeczności późną
jesienią 1896 roku. Podobne opisy będą się powtarzały i w późniejszych latach, chociaż
budynek ten już był odremontowany i nieco ulepszony. Ciemne zabudowania o
brzydkich niskich pomieszczeniach przypominające raczej więzienie, niż mieszkanie, nie
mogły robić na młodym przybyszu pociągającego wrażenia. Były wypadki, że ktoś
przybył wieczorem, a rano przed śniadaniem już odjeżdżał. Niektórzy przechodzili obok
tych koszar, nie dowierzając, że to może być dom studiów. Wielu mawiało później, że
gdyby przybyli za dnia, a nie wieczorem, nie mieliby odwagi zadzwonić do furty
klasztornej. Pewien ojciec, który przywiózł swego syna do Grave, wyraził się w drodze
powrotnej: „Gdybym mego syna ujrzał wywożonego z domu martwego, nie mógłbym
chyba być smutniejszy". Takie przygnębiające wrażenie wywarł budynek ubogich
koszar na owym człowieku. A iluż było takich, którzy nie wiedzieli, jak się zachować, co
począć, gdy po zadzwonieniu do furty klasztornej drzwi się uchyliły i stanął przed nimi
furtian w ubogim, znoszonym ubraniu i w drewnianych pantoflach. Jeden z ojców,
który przeżył takie przyjęcie, odezwał się do syna po odejściu furtiana: „Janku,
opuśćmy obydwaj jak najprędzej tę ruderę. W domu będziemy mieli z czego się
uśmiać".
Kamień obrazy, jakim był budynek koszar dla wielu, służył ks. Berthierowi jako
kamień probierczy przy przyjmowaniu kandydatów. Gdy mu razu pewnego zwrócono
uwagę, że ten nędzny budynek mógłby niejednego odstraszyć od wstąpienia do
klasztoru, odpowiedział:
„Tego właśnie chcę. Kto przeraża się taką drobnostką i cofa, ten dostatecznie
wykazuje, że nie posiada wymaganego ducha i szlachetnego zamiaru, aby zostać
misjonarzem. Kto rzeczywiście chce się Bogu poświęcić, nie zatrzymuje się przy
rzeczach zewnętrznych. Będę dlatego raczej wystrzegał się jakichś zmian czy ulepszeń.
To jest sprawdzian dla dobrych sił. Innych tu nie potrzeba. Gdybyśmy nie posiadali tych
nędznych koszar, musielibyśmy właśnie takich szukać, aby każdego, któremu idzie tylko
o własne interesy, trzymać od nas z daleka".
Gdy przybysza przy pierwszym zetknięciu się z bezgranicznym ubóstwem
budynku klasztornego ogarniał zajęczy niepokój, to jednak spotkanie z o. Założycielem
było zaskakująco miłe i nieoczekiwanie decydujące. Niwelowało pierwsze wrażenie, a
dla niektórych zdecydowanie wpłynęło na ostateczne ugruntowanie się powołania. Ks.
Berthier przyjmował nowych studentów z nadzwyczajną serdecznością. Jego
pojawienie się i cała jego osobowość czyniły tak głębokie i niezapomniane wrażenie, że
pękały wszelkie lody zniechęcenia i nieufności.
Ks. Berthier podchodził bardzo życzliwie do swoich nowych studentów. Aby
ułatwić im te pierwsze kroki, pouczał i doradzał starszym, jak mają postępować z
nowymi przybyszami. Mieli być zawsze uprzedzająco grzeczni i chętnie udzielać
pomocy. Często polecał jednemu ze starszych małą przechadzkę z przybyszem, lub
załatwienie jakiejś sprawy w mieście czy w okolicy. Kontakty takie dawały zawsze
pozytywne rezultaty. Kiedy już minęła nostalgia za domem i gdy zamiast domowego
śniadania chętnie spożywali na sposób francuski zupę mleczną lub jarzynową, wtedy
ks. Berthier uważał już sprawę za wygraną.
Studenci uważali o. Założyciela za dobrego i troskliwego ojca, który jednak ze
swej strony dbał o to, aby się dzieci zbytnio nie rozpieszczały. Gdy już ktoś się
zadomowił, musiał podporządkować się całkowicie regulaminowi klasztornemu. Ten
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sposób życia nie był wprawdzie sielanką. W ciągu całego roku, także w okresie
wakacyjnym, wstawało się o godzinie 4.30 rano. Potem obowiązywały modlitwy
poranne, a przed Mszą św. półgodzinne rozmyślanie. W czasie rozmyślania klęczano
przez piętnaście minut, a następny kwadrans rozmyślano w pozycji stojącej. „Dopiero
gdybyś miał upaść, możesz siadać", brzmiała wskazówka ks. Berthiera.
Po Mszy św. w kaplicy następowało półtoragodzinne studium aż do śniadania o
godz. 7.30, a więc trzy godziny po wstaniu. Na śniadanie podawano zwykle zupę i
posmarowany chleb. W dniach wyznaczonych na post, zamiast zupy stały na stole
potężne dzbany czarnej osłodzonej kawy. Dla studentów innej narodowości, niż
francuska — a tych było najwięcej — takie śniadanie sprawiało zawsze pewne opory,
ale do wszystkiego można się przyzwyczaić, gdy tylko jest dobra ku temu wola. Do
kuchni francuskiej, która tu panowała, powoli wszyscy przywykli. Przede wszystkim
była ona obfita. Każdy mógł się najeść do syta. Od godziny 8.15 do 9.45 trwały wykłady
i lekcje na poszczególnych kursach małego i wyższego seminarium. Potem następowała
półgodzinna rekreacja, a potem znów prace lekcyjne i wykładowe. Po przerwie
spowodowanej posiłkiem obiadowym i po godzinnej rekreacji, porządek zajęć
dziennych przebiegał niezmiennie: lekcje, wykłady, studium i ćwiczenia duchowne. Po
kolacji wspólnie przygotowywano jarzyny i strugano ziemniaki na dzień następny.
Pracowity dzień kończył się długimi modlitwami wieczornymi.
Zapał do pracy naukowej był nadspodziewanie wielki Sam o. Założyciel pisał:
„Czujemy się często zmuszeni powstrzymywać cugle gorliwości naszych młodych ludzi".
Większość studentów już dawno wyrosła z wieku chłopięcego i miała przed oczyma
jasno wytknięty cel. Zewnętrznie wydawało się, że mają studia ułatwione. Ale w
rzeczywistości tak nie było. Ks. Berthier, jak w innych domach studiów dla spóźnionych
powołań, wprowadził skrócone kursy nauki w zakresie szkoły średniej. Kursy te trwały
najwyżej trzy lata. Uważał to dla nieco starszych studentów za konieczne i
wystarczające, aby stali się użytecznymi misjonarzami. Nie pominął jednak wiadomości
zasadniczych i podstawowych, które programy szkół średnich przepisywały z
humanistyki i nauk ścisłych. Większy nacisk kładł na wykształcenie filozoficznoteologiczne. Program kursów małego seminarium obejmował takie przedmioty, jak:
język francuski, łacinę, język grecki, historię starożytną, matematykę, fizykę, chemię,
nauki przyrodnicze i geografię. Istniejące pomoce naukowe jak książki i podręczniki
szkolne były raczej niedostateczne i nie na poziomie. Ks. Berthier nie miał też szczęścia
do współpracowników jak widzieliśmy poprzednio. Nie miał też jeszcze fachowych
nauczycieli. Dlatego lekcje prowadzili starsi uczniowie wybijający się w nauce. Jedną z
zasadniczych metod nauczania była powtórka. Uczniowie byli regularnie wypytywani z
przerobionego materiału i musieli sami stawiać ze swej strony pytania, na które
nauczyciel dawał odpowiedzi. Nawet okres wakacyjny był zamieniony na studium
przynajmniej częściowo. Pielęgnowało się raczej w tym czasie samokształcenie. To
wszystko było naturalnie dla niektórych bardzo uciążliwe i wyczerpujące. Wymagało
wielkiego samozaparcia, autodyscypliny oraz wysiłku umysłowego.
Mówiliśmy przed chwilą o rekreacjach i wypoczynku. Ale rekreacje jak i okres
wakacyjny polegały jak ongiś w Corps czy w Leuk-Susten na zmianie pracy — z
naukowej na fizyczną. Wyjątek stanowiły dni świąteczne i niedzielne. Wtedy
obowiązywała wspólna przechadzka. „Wszystkie prace fizyczne, domowe, ogrodowe i
polne, wykonujemy sami" — pisał ks. Berthier bez najmniejszej przesady. Korzyści z
tego były oczywiście niemałe. W bardzo ciekawej broszurce o fundacji nowego
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zgromadzenia, wydanej w 1902 roku, pisze o. Założyciel o swoich poglądach na pracę
fizyczną:
„Przyszli misjonarze powinni również łączyć z duchem modlitwy przede
wszystkim miłość do pracy. Chodzi tu nie tylko o pracę umysłową, ale i fizyczną. Aby
nam dać przykład i sposób zwalczania lenistwa, nie zawahał się Jezus pomagać
świętemu Józefowi w pracy ciesielskiej, nie krępował się operować budulcem i
narzędziami rzemieślniczymi. A mimo to stał się ideałem kapłańskim. Jest przecież
Arcykapłanem, który dziś posługuje się innymi kapłanami, jako swymi żywymi
narzędziami. „Magna gloria sequi Dominum" mówi łacińskie przysłowie — to znaczy
„Wielka jest chwała naśladować Pana". Święty Paweł, Apostoł pogan, zapracował na
utrzymanie siebie i swoich najbliższych przez pracę rąk swoich. Był bowiem tkaczem.
Praca nie hańbi ani rąk zakonników, ani nawet rąk kapłańskich. Praca ręczna wymaga
precyzji i umiejętności, prostoty i skromności. Odpowiada duchowi ubóstwa, pomaga
w zachowaniu ducha św. Rodziny i przystoi przyszłym misjonarzom. Jest także
obowiązkiem dla tych, którzy żyją na koszt innych. Nie wypada, aby dali się obsługiwać
jak panowie. Gdy sami zrobimy w naszych domach wszystko, co tylko możliwe,
możemy wiele zaoszczędzić, a przez to więcej studentów przyjąć. Ponadto wzrusza to
również naszych dobrodziejów i nakłania do dalszej pomocy, gdy widzą naszą dobrą
wolę".
Widzimy, jak o. Założyciel potrafił głęboko uzasadnić swoje myśli i plany, zanim
je wprowadzał w czyn. „Trzeba mocno pracować, gdyż czas, jaki mamy do dyspozycji,
jest krótki, a cała wieczność czeka przed nami, w niej będziemy mogli odpoczywać" —
mawiał często do swoich studentów.
Trzeba przyznać, że jego studenci zrozumieli ten język. Z wielkim oddaniem
wypełniali swoje obowiązki a z czasem i sami przekonali się, że należy tak a nie inaczej
postępować.
W dniach, gdy koszary były już dobrze zaludnione, a życie tego dziwnego domu
studiów toczyło się już normalnym biegiem, przygodni goście zwiedzający wnętrze
zakładu, wychodzili zdumieni i pełni podziwu dla pomysłowości urządzeń i
samowystarczalności. Ks. Berthier, który umiał gospodarczo dzielnie i przewidująco
zaopatrywać swój zakład, wymagał, aby jego młodzi ludzie sami dokonywali wszelkich
napraw i prac, które leżały w granicach ich możliwości. Pomysłowość tych
pracowników szła niekiedy bardzo daleko. Funkcjonował nie tylko warsztat krawiecki,
ale także szewski, stolarnia, kuźnia, ślusarnia, gdzie m. in. wytwarzano wiadra, miski i
lampy naftowe, nie mówiąc o takich prostych narzędziach, jak szczotki i miotły. Sami
wyrabiali też atrament i zeszyty. Nic nie mogło się zmarnować. Wszystkie narzędzia
były naprawiane i ulepszane na miejscu. Rzadko kiedy chodziło się do miasta po nowe
zakupy. Zajęcia gospodarcze w domu i w ogrodzie stały jednak na drugim planie.
Można powiedzieć, że służyły one jako wypoczynek i rozrywka po trudach nauki.
Dobrze była też zorganizowana drukarnia i introligatornia. Wielu studentów pracowało
jako zecerzy przy składaniu tekstu do druku. Koła maszyn drukarskich były poruszane
siłą mięśni studenckich. Tutaj w drukarni powstawały rozmaite materiały
propagandowe o nowym zgromadzeniu, tutaj drukowało się w trzech językach
czasopismo „Posłaniec św. Rodziny" (od roku 1904) a nawet niektóre książki o.
Założyciela. Drukarnia była jednym ze źródeł dochodu. Wymagała jednak dużo czasu i
wysiłku. Studenci pierwszych lat instytutu rekrutowali się przeważnie z grona starszych.
Stąd wielu z nich było już rzeczywistymi fachowcami w niejednym rzemiośle. W roku
1907 ks. Berthier wylicza w „Posłańcu" przeszło trzydzieści rozmaitych zawodów
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wykonywanych poprzednio przez studentów, zanim zapukali do furty klasztornej. On
zaś umiał doskonale wykorzystać wszystkie owe zdolności i przygotowanie fachowe. Na
zakończenie obiadu w refektarzu dowiadywał się normalnie o stanie prac i zajęć w
klasztorze. Potem dawał instrukcje kierownikom poszczególnych grup pracy. Jego
personel był przyzwyczajony do najprostszych narzędzi pracy. Ale to nie stanowiło
powodu do zniechęcenia. Wprost przeciwnie. Prostota i czystość dominująca wszędzie
dawała im pewną satysfakcję i świadomość, że są na najlepszej drodze. Nikt nie pytał o
komfort czy doskonałość techniczną. Każdy był przyzwyczajony do samopomocy i
zadawalania się tym, co konieczne.
Wszystkie wakacje spędzało się w Grave. Studenci nie wyjeżdżali w czasie ferii
do domów. Zdarzało się to tylko w bardzo ważnych sprawach rodzinnych lub na
wypadek urlopu zdrowotnego. O chorych troszczył się ks. Berthier z prawdziwie
ojcowską miłością. Poświęcał im wiele uwagi. Słabowitym i chorowitym studentom
pozwalał na częstsze i dodatkowe posiłki. Formy pielęgnacji chorych w porównaniu z
dzisiejszymi stały jednak na dość niskim poziomie. Brakowało niektórych urządzeń
higienicznych, takich, jak łazienek. O ruch ciała dbano poprzez pracę fizyczną. Sportu i
zabaw nie uznawano. Sam ks. Berthier był wychowany w dzieciństwie w warunkach
spartańskich. Tym chyba należy tłumaczyć jego negatywne nastawienie do gimnastyki
czy ćwiczeń fizycznych. Nie uświadamiał sobie, że odprężenie i wyżycie się młodych
ludzi w dziedzinie sportu jest potrzebą życiową. Z drugiej strony zdawał sobie sprawę,
że przez swój system pedagogiczny, swój model życiowy, który wymaga napięcia i
samozaparcia, stawia wytrzymałości swoich studentów wysokie wymagania. Kto taką
próbę wytrzyma, kwalifikuje się jako dobry materiał na misjonarza. Dawał do
zrozumienia kandydatom, którzy się do niego zgłaszali, że czekają ich wielkie trudy i
zmagania:
„Trzeba być na to przygotowanym, że tutaj prowadzi się życie ubogie, ukryte i
bardzo pracowite. W czasie wakacji nie jedzie się do domu. Tutaj posługujemy się
językiem francuskim".
Język stwarzał w początkach rzeczywiście pewne trudności; wielu ze
zgłaszających się nie było Francuzami. Zgłaszali się też Niemcy i Holendrzy. (Byli także
już Polacy za czasów Założyciela — Z. K). Otóż ci studenci przez dłuższy czas nie mogli
się porozumiewać między sobą i z samym ks. Berthierem, który nie znał ani języka
niemieckiego, ani holenderskiego. Dla takich kandydatów był oddzielnie
zorganizowany 6-tygodniowy kurs języka francuskiego. Przygotowanie tu uważano za
wystarczające, aby mogli już brać udział w lekcjach prowadzonych w języku francuskim.
Jeden z takich studentów ujął paradoksalny stan rzeczy w następujące dowcipne
pytanie: „Chłopaka holenderskiego z podręcznikiem francuskim uczy łaciny nauczyciel
niemiecki, jak to jest możliwe?" Podobne pytania stawiano sobie chyba częściej
dopiero wtedy, gdy przychodziło pokonywać tego rodzaju trudności. Jeden z owych
studentów określił także humorystycznie sprawę oszczędnego ogrzewania:
„Nie słyszałem nigdy od nikogo skarg, gdy zimą chłód wtargnął do wnętrza
domu i przy świetle lamp naftowych trzeba było studiować w sali wyłożonej klinkierem.
Na nogach miało się wprawdzie drewniane pantofle, na sobie palto zimowe, a ręce
wkładało się dla rozgrzewki w rękawy. Nic wtedy człowieka nie obchodziły mrozy, gdyż
było się wtedy młodym. Dziś przy sześćdziesięciu pięciu latach życia rozumiem dopiero
ks. Berthiera, czym musiała być dla niego zima. Poza salami wykładowymi nie było
żadnych pieców w domu. A te, które istniały, ogrzewano dopiero wtenczas, gdy
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naprawdę nastały tęgie mrozy. Piece dawały jednak bardzo mało ciepła, tak iż
temperatura była prawie równa obojętnie czy palono, czy nie".
Inny świadek stwierdza, że ostrość zimna starano się złagodzić przez to, iż
kładziono deski drewniane na ganki klinkierowe, a kiedy ktoś dochodził do pieca, by się
ogrzać wytykano mu to, jako brak umartwienia. Więc nikt tego nie robił.
Ks. Berthier mówi chyba pełną prawdę, gdy pisze do jednego z duchownych
holenderskich: „Prowadzimy tutaj ubogie i pracowite życie, a do tego trzeba
odpowiednich sił duchowych".
Głównym źródłem, z którego studenci czerpali swoje siły, była pobożność. Tę
przykazywał swoim studentom o. Założyciel, głęboko przejęty gorliwością, zarówno
słowem jak i swoim przykładem. Formy tej pobożności, to przede wszystkim częste
przystępowanie do sakramentów świętych i duch modlitwy, który wówczas w Domu
Macierzystym powszechnie panował. Wszyscy żyli w atmosferze bojaźni Bożej. Na ów
klimat pobożności wpływały także codziennie gorliwe odprawiane ćwiczenia
duchowne, jak rozmyślanie, uczestniczenie we Mszy Św., czytanie duchowne, różaniec
i inne modlitwy. Większość nie zapomniała wrażenia, jakie wywierała na nich
odmawiana rano i wieczorem „Wielka modlitwa o misjonarzy", częściowo przerobiona
z „Modlitwy płomiennej" Ludwika M. Grignon de Montfort. W modlitwie tej nasz Mąż
Boży naszkicował językiem psalmisty i proroków obraz przyszłego misjonarza.
Pragnieniem jego było, aby według tego ideału ukształtowani zostali jego przyszli
synowie duchowni. Ks. Berthier przerobił w ten sposób „Modlitwę płomienną" św.
Ludwika M. Grignon de Montfort, że wybrał z tej bardzo długiej modlitwy tylko
niektóre partie, inne zmienił i uzupełnił. Tak uformowaną modlitwę przekazał do
codziennego odmawiania. Pozostał w niej płomień i żar pierwotny świętego autora, jak
i piękno i siła, a patos został nieco złagodzony.
Każdego roku odprawiano kilkakrotnie rekolekcje święte. Wielkie rekolekcje
zaczynały się zwykle przy końcu września i kończyły się dnia 4 października, który był
dniem składania profesji zakonnej. Rekolekcje te trwały zwykle pełne dziesięć dni dla
tych, którzy stali przed obłóczynami czy też przed profesją zakonną, siedem dni dla
innych profesów i cztery dni dla zwykłych studentów Małego Seminarium
Duchownego. To jednak jeszcze nie wszystko. W Wielkim Tygodniu wszyscy odprawiali
ponadto czterodniowe rekolekcje, a nowicjuszy obowiązywały jeszcze w styczniu
czterodniowe ćwiczenia duchowe. Wszyscy chętnie i z przejęciem odprawiali
rekolekcje, uważając je za dni łaski. Myśli, które w tych dniach wykładano rodzinie
zakonnej, pochodziły przeważnie z „Ćwiczeń duchownych" św. Ignacego Loyoli. Lecz
zarówno treść jak i sposób okresowych rekolekcji przypominały raczej porywające
misje święte. Od roku 1905 wciągano już jako rekolekcjonistów do przeprowadzania
tych ćwiczeń — młodych księży. Każdy z nich wygłaszał jedną konferencję dziennie.
Jednak naukę wstępną i wieczorną konferencję rezerwował dla siebie sam o.
Założyciel. Stary misjonarz wygłaszał wówczas z siłą i talentem swoje nauki. Już od
samego początku zachęcał zwykle swoich słuchaczy do dobrej spowiedzi świętej. Jeden
z tych, co mieli szczęście uczestniczyć w takich rekolekcjach świętych opisuje:
„Myślę, że wielu z nas nigdy jeszcze w życiu nie spowiadało się tak dobrze, jak
wówczas po pouczeniu naszego o. Założyciela. Najpoważniejsze prawdy pierwszych dni
rekolekcyjnych były na to nastawione, by pobudzić nas do bojaźni Bożej, która jest
początkiem mądrości. Gdy na tak założony fundament kładło się dalsze warstwy
budowy nauk o Chrystusie i Jego cierpieniu, o Eucharystii i szczęściu nieba, o Matce
Najświętszej i św. Rodzinie, było się już znakomicie przygotowanym, aby rankiem dnia
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4 października zakończyć te ćwiczenia. Będąc w stanie odświeżonym i odnowionym na
duchu, można było uczestniczyć w pięknych uroczystościach zakonnych obłóczyn i
składania ślubów. Wieczorem dnia tego zbierało się całe zgromadzenie w kaplicy wokół
obrazu św. Rodziny i ustami o. Założyciela odnawiało oddanie się całkowicie Jezusowi,
Maryi i Józefowi. To w pierwszych latach naszego zgromadzenia była wzruszająca
ceremonia, o której starsi księża wspominają z rozrzewnieniem".
Każdego roku wybierano się dwukrotnie na pielgrzymkę do Katwijk nad Mozą.
Pierwsza wycieczka miała miejsce nazajutrz po Zielonych Świątkach, druga w
uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Chociaż były to prawdziwie
pokutne pielgrzymki w ścisłym tego słowa znaczeniu, to jednak zahartowane serca
młodych alumnów odczuwały je jako święta radości. Modlono się i śpiewano zarówno
w drodze jak i przy Grocie Matki Bożej. Posiłek w postaci zwykłych skibek chleba
zabierano ze sobą. Ten skromny obiad w Katwijk uważali za najsmaczniejszy i
najradośniejszy w całym roku. Poza tymi dwiema pielgrzymkami nie było w ciągu roku
żadnych większych wycieczek, w których braliby wszyscy udział. Zresztą nikt tego nie
pragnął. „Założyciel rozkazywał, jego dzieci słuchały, i każdy był zadowolony", dodaje
krótko i trafnie jeden z jego uczniów.
Ks. Ludwik Comte MS, który dnia 19 października razem z ks. Patarinem brał
udział w pogrzebie o. Założyciela, obserwując czyny i postępowanie jego osieroconych
dzieci, przekazuje swoje obserwacje i wrażenia jednemu ze swoich współbraci ks.
Pinardyemu:
„Gdy chodzi o życie wspólne, nie ma wśród nich żadnej różnicy. Księża i
studenci siedzą w refektarzu obok siebie. Mają to samo jedzenie. Mają tylko jeden
talerz. Każdy zachowuje swoją łyżkę, nóż i widelec w szufladce stołu. Mają wspólną
sypialnię. Łóżka są zrobione z dwóch kozłów, trzech desek i siennika. Zachowują
surowo ślub ubóstwa. Sutanny mają z prostego materiału, kapelusze noszone. Ławki i
stoły są własnej i prostej roboty. Trudno jeszcze dalej posunąć się w ubóstwie.
Odczuwa się, że tak samo zachowują sumiennie i surowo ślub posłuszeństwa. Gdy ktoś
otrzymuje coś od przełożonego, całuje go w rękę. Przy wychodzeniu z klasztoru prosi
się o pozwolenie. Zarówno przy wyjściu jak i po przyjściu do klasztoru otrzymuje się
błogosławieństwo przełożonego. Jak mogłem zauważyć, panuje tu tylko jedna wola,
mianowicie wola przełożonego. Gdy idzie o pobożność, to muszę powiedzieć, że
wszystkim, co widziałem i co słyszałem, jestem rzeczywiście zbudowany. Nie widziałem
nikogo w kaplicy, któryby siedział, rozglądał się, poruszał lub opierał głowę o ręce.
Trzeba powiedzieć, że to ludzie, którzy najgłębiej zatapiają się w rozmyślaniu. Mają
bardzo wiele pobożnych zwyczajów. W kaplicy widzi się klęczących scholastyków, czy
studentów przed ołtarzem lub przed ukoronowaną figurą Matki Bożej, całujących
ziemię, albo modlących się z rozwartymi rękami. Kapłani całują swoją ławkę. Wszystko
odbywa się swobodnie i naturalnie, bez kompleksu obawy. Widziałem jednego z nich,
który więcej niż dwadzieścia razy całował stopnie ołtarza. Inny klęczał może z
dwadzieścia minut z wyciągniętymi przed siebie rękami. Wszystko to było budujące i
wzruszające".
Nie tylko tak oceniał ów francuski kapłan i zakonnik, uczeń ks. Berthiera,
zaznajomiony z pobożnością XIX-wieczną, ale każdy inny gość zwiedzający dom
macierzysty, wynosił podobne wrażenie o pobożności jego mieszkańców. Mimo to
jednak nie było w tej pobożności wszystko złotem, co się świeci. Trzymano się tych
zewnętrznych oznak pobożności, przyniesionych z południa, lecz nie były one wolne od
przesady. Prowadzenie duchowych rozmów trąciło czasem zewnętrznym formalizmem.
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Oczywistą jest rzeczą, że ta pobożność u większości była szczera i zdrowa. Nie była ona
jeszcze wystawiona na próby w zetknięciu się ze światem. To życie duchowe miało
jeszcze cieplarniany charakter. Ale przecież przyszłość okazała, że mieszkańcy domu
macierzystego zaczerpnęli z owych szczęśliwych czasów tyle sił duchowych, iż dawali
sobie radę w późniejszym twardym życiu misjonarskim.
Istnieje może i odrobina prawdy w tym, że to surowe życie w pierwszych latach
po fundacji było zbyt ciężkie dla niektórych, tak, iż stało się od czasu do czasu
przedmiotem krytyki. W rezultacie jednak te głosy niezadowolenia należały do
wyjątków. Oto jeden z tych, którzy przebywali w Grave w owych trudnych czasach,
pisze:
„Duch w tym okresie panował wyjątkowy, przyjazny, towarzyski, prawdziwie
braterski i patriarchalny. Człowiek czuł się jak w domu i był szczęśliwy. Było tak, jak
gdyby Bóg w pewnym sensie zakrył oczy przed rzeczami, które się teraz inaczej osądza i
potępia".
Inny znów, po latach, przypomina sobie żywo, jak przybywając do Grave, mimo
surowego porządku klasztornego, dostrzegał same tylko uśmiechnięte i zadowolone
twarze i swobodny niewymuszony nastrój.
Ks. Berthier starał się podtrzymywać wesoły i pogodny nastrój. Chętnie słuchał
dowcipów i żartów i sam rozbawiony z zadowoleniem patrzał na szczerze śmiejących
się uczniów. Wieczorem podczas wspólnej pracy rozlegały się radosne śpiewy.
Śpiewano również przy stole w czasie wielkich uroczystości kościelnych i zakonnych.
Jedną z ulubionych form pieśni był kanon, w którym kolejno powtarzający się rym
rozlegał się jak echo. Taki kanon mógł być śpiewany przez wszystkich, nawet tych,
którzy dopiero zapoznawali się z językiem francuskim. Podczas akademii urządzanych
w takie uroczystości odgrywano również rozmaite sztuczki i wesołe skecze. Do
powszechnego repertuaru należały: „Le Sapin" (Sosna), „Maria Stuart", „Napoleon",
„Montagnards" (Górale), „La Caserne" (Koszary) i „La Fabrique" (Fabryka). W dwu
ostatnich sztukach domorosły autor przedstawia temat współzawodnictwa między
domem macierzystym — powstałym z koszar, a domem Notre Dame — powstałym z
farbiarni. Zarówno treść sztuki, jej zawartość ideowa jak i problematyka radowała
szczególnie o. Założyciela. Widział w niej jak w soczewce rozwój tych ideałów, dla
których poświęcił ostatnie lata swego życia. Taki powszechny relaks miał miejsce nie
tylko w przypadkach wielkich świąt, ale nawet zwykły wieczór powszedni bywał
uświetniony radosnym śpiewem. Ks. Berthier sam pisze w znanej już broszurze o
początkach zgromadzenia:
„Dobry duch już sam z siebie przynosi radość powszechną. Przyjemna jest u nas
rekreacja wieczorna, w czasie której przygotujemy warzywa i ziemniaki na dzień
następny. Rozmawiamy wszyscy zgodnie ze sobą. Wesołe opowieści przeplatamy
śpiewem, szczególnie, gdy zbliżamy się do wielkich świąt, a zwłaszcza do Bożego
Narodzenia. Każdy chce wówczas uwielbić Przedwieczne Słowo, które stało się Ciałem i
zamieszkało między nami. Po radosnych francuskich kolędach śpiewamy słynną pieśń
„Cicha noc" Niemców, Holendrów i Szwajcarów, którą śpiewają i francuscy studenci.
Gdy ktoś nas chce na krótki czas opuścić, i to z ważnych względów, tęskni zawsze do
radosnego nastroju duchowego życia rodzinnego, który nas ożywia".
Dobry duch klasztoru objawiał się przede wszystkim w braterskiej zgodzie i
gotowości do usług. W tym na wskroś internacjonalnym zespole objawy życzliwości
były szczególnie wzruszające. Duch wspólnoty wewnętrznej, poczucie przynależności
do jednej zespolonej rodziny zakonnej przerzucające w początkach Zgromadzenia
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wspaniałe mosty ponad różnicami narodowościowymi należą do niezapomnianych
wartości. Wszyscy, którzy należeli kiedyś do kręgu uczniów ks. Berthiera w Grave, a
wspomnieniami wracają do tych lat, zgodnie podkreślają owe przemiłe i
charakterystyczne uczucia braterskie, które przed chwilą naszkicowaliśmy. W sześć lat
od chwili rozpoczęcia dzieła o. Założyciel dał taką charakterystykę życia braterskiego
we wspomnianej już broszurze:
„Święta Rodzina jest doskonałym wzorem dla wszystkich wspólnot klasztornych
jak i dla rodzin chrześcijańskich — przykładem doskonałej zgody, jedności i
wzajemnego poświęcenia, posłuszeństwa i samozaparcia, jej opiece zawdzięczamy
miłość serdeczną, która panuje wśród naszych już dość licznych młodych ludzi. Nowych
przybyszów przyjmują starsi koledzy po bratersku, z uczuciem prawdziwej przyjaźni.
Wszyscy kochają się jak bracia. Pokój, który u nas panuje, jest tym dziwniejszy,
ponieważ nasi młodzi ludzie rekrutują się z rozmaitych stanów i zawodów i pochodzą z
rozmaitych narodowości. Przyjmujemy każdego, kto ma dobrą wolę i prawdziwe
powołanie. Wszyscy mają tego samego ducha, jakby byli dziećmi jednej i tej samej
matki. Zachowujemy jedną skuteczną regułę, żeby nie wyrażać się źle o ojczyźnie lub
rodzinie drugiego współbrata. W domu św. Rodziny spełniają się słowa psalmisty: O,
jak pięknie i jak przyjemnie mieszkać bracia społem. Jeżeli kogoś gnębią krzyże i
doświadczenia, inni zachęcają go do wytrwania i wspomagają go radą i modlitwą.
Odprawiają nowenny w jego intencji i u dyrektora wstawiają się za nim. Byliśmy
niekiedy świadkami prawdziwie bohaterskich czynów, które podejmowali
współuczniowie, aby swemu współbratu uprosić pomoc Bożą, bo groziło mu
niebezpieczeństwo utraty powołania. Są i tacy, którzy ubiegają się o najniższe i
najgorsze prace. Nie mamy potrzeby wyznaczać kogoś specjalnie do tych robót,
zlecamy je zwykle na czyjąś prośbę".
Ale życie tej społeczności miało także i swoje cienie. W rozdziale dotyczącym
szkoły apostolskiej w Corps słyszeliśmy już o uczuciu lęku przed światem, jakim przejęci
byli tak nauczyciele jak i uczniowie. Nie ma wątpliwości, że ks. Berthier, jako dziecko
swoich czasów i swego narodu, przywiózł coś z tej obawy przed światem ze sobą do
Grave. Czyż nie wyglądało tak, iż poza pewnym odcięciem i zamknięciem instytutu w
Grave, nie musiał się obawiać wszystkiego, co zagrażało cnocie i powołaniu jego dzieci?
życie w Grave było światem zamkniętym, samym w sobie odciętym. „Le monde" —
świat — to obraz odstraszający. Gdy się trzeba było potem w świecie pokazać, było się
przerażonym i bezradnym. „Nie wiedzieliśmy, gdzie spojrzeć", wyznawał później jeden
z nich. Może to wyrażenie przejaskrawione, ale istota rzeczy nie została w nim
zniekształcona. Zbyt przesadna skromność, z jaką uczniowie ks. Berthiera zachowywali
się publicznie, stała się wprost przysłowiowa, zarówno w Grave, jak i w okolicy. Tę
cechę uczniów ks. Berthiera zauważono już w czasie pogrzebu. Wspomina o tym ks.
Comte: „W pogrzebie brali udział tylko niektórzy wierni. Ludzie stali na drodze przy
parkanie i przyglądali się. Nie widziałem nikogo z ojców czy kleryków i studentów, by
podnosili swój wzrok. Skromność zupełna".
Ta prostota jak i pobożność nieraz nie były wolne od przesady. Zresztą wiemy z
doświadczenia, jak trudno zachować zawsze złoty i umiarkowany środek, jak trudno
wybrać tę najlepszą drogę postępowania.
Szczęśliwym sposobem w tej młodej społeczności zakonnej, na razie jeszcze
zbyt silnie odgrodzonej od świata, wzrastały także siły, które miały wartość bezcenną i
zdolne były ten świat schrystianizować. Ojciec i założyciel tej społeczności odciętej od
świata miał przy całej swojej pracy wychowawczej stale przed oczyma obraz świętej
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Rodziny. U niego panowały i rozwijały się w formie doskonałej: bojaźń Boża,
pracowitość i miłość wzajemna. „Oto, kochane dzieci — tak pouczał o. Założyciel —
solidne cnoty, podstawa wszystkich dzieł gorliwości i apostolstwa, zdobyć można tylko
w życiu ukrytym".
Uczył także, że ofiarność i poświęcenie czyni człowieka szczęśliwym. Podkreślił
to dobitnie także jeden z jego dawniejszych uczniów:
„Dla mnie całkiem dziś niezrozumiałą jest rzeczą, w jakiej dziecinnej naiwności
wówczas żyliśmy. Tworzyliśmy wtedy bez wątpienia naszym życiem i postępowaniem
osamotnioną wyspę wśród otaczającego nas świata. Byliśmy przede wszystkim
nastawieni na sprawy nadprzyrodzone. Wszystko inne się nie liczyło. Ofiarę, która
wymagała takiego nastawienia, ponosiło się prawie bez wysiłku. Chociaż byliśmy na
skutek takiego wychowania nie zaznajomieni ze światem, to jednak w sumie czuliśmy
się bardzo szczęśliwi".
Chociaż ów naoczny świadek życia zakonnego w Grave porównuje to
środowisko klasztorne z samotną wyspą, to jednak nie tylko określa je jako zamknięte i
ukryte, lecz nazywa życiem szczęśliwym.
To życie obfitowało jednak w dobre przykłady i w solidną naukę. Może nam się
wydawać, że ks. Berthier zbyt wielki nacisk kładł na ukryte życie Jezusa w Nazarecie i że
to zbyt jednostronne ujęcie wychowania, ale z tej ciszy i ukrycia Nazaretu w Grave
wyjdą przecież uformowani misjonarze, wyćwiczeni w skromności i pobożności i nie
wyruszą nieprzygotowani w życie publiczne.
Nie zapominajmy, że dawniejszy przełożony generalny ks. Trampe zapytany
kiedyś na ten temat powiedział: „Życie prowadził surowe, może bardzo surowe, ale za
to bardzo piękne". Nie będzie można chyba tego życia napiętego i surowego w
pierwszych latach po założeniu zgromadzenia zwięźlej i lepiej określić jak właśnie tymi
słowy — jednego z najwierniejszych jego uczniów: „Było piękne!"

Rozdział XXIII - JEDNO SERCE I DUSZA JEDNA
Międzynarodowa wspólnota zakonna mimo wielu różnic stanowiła jedność i
mimo braków i wyrzeczeń była szczęśliwa. Doszła do takiego stanu rzeczy tylko
dlatego, że zakładem kierowała wybitna indywidualność. Osobowość o. Założyciela
wyciskała swoje piętno na charakterze i specyficznych cechach domu macierzystego.
Chociaż młodzi ludzie przejęci idealizmem dają się łatwo pouczyć przez wzniosłe słowa,
to jednak porwać można ich przede wszystkim przykładem. Potrzebują kogoś, w
którym widzieliby ucieleśnienie swoich ideałów. Ks. Berthier wychowywał swoich
uczniów i kierował nimi, ale udawało mu się to przede wszystkim dlatego, że sam żył
wśród nich jako mąż Boży. Był duszą kierowanego przez siebie zakładu.
„Wysoko cenił wspólne życie i pielęgnował je w sposób wyjątkowo doskonały.
Nie zaniedbał w klasztorze żadnego wspólnego ćwiczenia, był zawsze przy nas.
Dawanie przykładu — oto jego metoda wychowawcza" — tak mówią o nim jego
uczniowie. Mógł oczywiście ks. Berthier wykonywać także doskonale apostolat
dobrego przykładu bez włączenia się do takiego stopnia we wszystkie formy życia
wspólnego. Ale uznał te formy za tak ważne, że chciał jako założyciel sam dawać przez
ich wykonywanie najlepszy przykład. Mówi o tym w swoim „Testamencie duchowym" z
września roku 1903 w następujących słowach:
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„Jestem przekonany, że życie wspólne, które dla niejednej natury może być
powiązane z wielkimi nieprzyjemnościami, dla większości stanowi jednak wielką
podporę. Należy się starać jak tylko możliwe o należyty rozwój tego życia wspólnego
we wszystkich naszych domach. Aby przekonać moje dzieci, jak ono jest ważne, nie
zawahałem się im to pokazać i aż do późnych lat mego życia wśród nich przebywać jako
jeden z nich, w sali studiów, w sypialni czy w refektarzu. Myślę, że moi uczniowie nie
będą się wzdragali przed trudnościami życia wspólnego i dla dobra ogólnego, i dla
rozwoju dobrze uporządkowanego życia, będą zawsze w ten sposób żyli razem ze
swoimi braćmi".
Nie miał przecież do własnej dyspozycji żadnego pokoju. Cela, którą przeznaczył
dla siebie, nie była niczym innym, jak tylko kącikiem na wspólnej sali sypialnej,
odgrodzonym najskromniejszą zasłoną. Spał jak wszyscy inni na prostym sienniku
wypchanym słomą. Dopiero gdy zachorował, zamieniono siennik na materace. Gdy
odezwał się dzwonek klasztorny na pobudkę poranną o godz. 4.30, on pierwszy
wstawał i po rannej toalecie widziano go już o 4.45 w kaplicy. Pewnego razu
powiedział: „Będę już chyba bardzo chory, jeśli rano nie zobaczycie mnie w kaplicy".
Odprawiwszy dziękczynienie po Mszy św., udawał się wraz z innymi do wspólnej
sali studiów — od października 1902 roku do sali teologów — aby rozpocząć swoją
pracę dzienną. Tutaj pracował w ciągu całego przedpołudnia, nie wychodząc na
półgodzinną rekreację. Ale za to zaraz po obiedzie wychodził na spacer. Zwykle brał
wtedy ze sobą do towarzystwa jakiegoś studenta i chodząc z nim po ogrodzie,
okazywał zainteresowanie odbywającymi się tam pracami. Niekiedy sam przyłączał się
do pracy, biorąc do ręki narzędzia do przycinania drzew, krzewów i wycinania
chwastów. Czasem obserwowano go, jak kontemplował nad kwiatkiem, a przy
sprzyjającej pogodzie odmawiał swój brewiarz chodząc ścieżkami ogrodu. Zwykle
odwiedzał także inne warsztaty pracy, dowiadywał się, co zrobiono i zachęcał swoich
pracowników — studentów do dalszej pracy, podziwiając i chwaląc ich osiągnięcia. O
godzinie drugiej po południu wracał już do swojej pracy w sali studiów. Nigdy nie
korzystał z drzemki czy tak zwanej „sjesty" popołudniowej.
Przygotowania do południowego szczegółowego rachunku sumienia i wieczorne
czytanie duchowne, dawały o. Założycielowi najlepszą okazję, by starszym uczniom
przekazać swoje ojcowskie nauki lub serdeczne przestrogi, a nawet swoją naganę,
jeżeli uznał to za konieczne. W pewnym okresie wziął sobie za podstawę wieczornych
„słówek" katechizm Piusa X. Przeczytał zwykle kilka zdań, zaopatrując własnym
obszernym komentarzem. Niekiedy dawał do czytania swoje własne dzieła. Jako
doświadczony zakonnik i kapłan — operował olbrzymim, niewyczerpanym wprost
materiałem i odczuwał potrzebę podzielenia się swoim doświadczeniem z uczniami.
Powoli przekształcił się ów zwyczaj we wspaniałe i pasjonujące konferencje, w których
rozwiązywano problemy duchowe i duszpasterskie.
W pierwszych latach pomagał także wieczorem przy przygotowaniu warzyw na
dzień następny. Ponieważ jednak wciąż wzrastająca ilość studentów miała swoje
własne problemy i trudności, miała także ich niemało administracja zakładu, więc
musiał tym sprawom poświęcić czas wieczornej rekreacji. W tym zatem czasie mieli
prawo przychodzić do niego uczniowie ze sprawami osobistymi.
W ciągu całego prawie dnia widziano ks. Berthiera przy pracy we wspólnej sali
studiów. Świadkowie, którzy z bliska patrzyli na jego pracę, opowiadają o nim ciekawe
rzeczy:
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„Przychodził do swoich zajęć z taką dokładną i nadzwyczajną punktualnością,
jaką się rzadko w życiu obserwuje. Nie widziałem go nigdy zmęczonego, nie poddawał
się senności — nawet przy największych upałach. Nie trzeba było wielkiej wnikliwości,
aby się przekonać, jak jest wewnętrznie zjednoczony z Bogiem. To zjednoczenie
uzewnętrzniało się czasem naocznie i słyszalnie przez szeptem wypowiadane akty
strzeliste. Zdarzyły się i takie wypadki, że mając na warsztacie coś interesującego,
przerywał pracę i odzywał się słowami: „Słuchajcie moje dzieci", i zaczął wyjaśniać
jakieś ważne zagadnienie, lub czytać zapisany urywek. Znał sztukę korzystania z każdej
okoliczności, by poszerzyć i pogłębić zdobywaną wiedzę. To samo czynił przy
wieczornych czytaniach duchownych. Jego pouczenia i egzorty były ważniejsze i
ciekawsze od samej lektury. Obserwowałem go często przy załatwianiu
korespondencji. Czasem zwracał się do mnie, wręczał mi klucz i prosił, aby przynieść
listy z kasetki pocztowej. Otwierał własnoręcznie wszystkie listy. Na francuskie listy
odpowiadał zwykle sam w ten sposób, że odpowiedź odchodziła już następną pocztą.
Pisał tak szybko, że jeszcze pierwsze słowa nie obeschły, gdy kończył ostatnie linijki.
Osuszał pismo staroświeckim sposobem przez posypywanie piaskiem, obracał arkusz i
pisał dalej".
Tyle jego przypadkowy pomocnik. Inni wspominali, że lata całe słyszeli
skrzypienie i drapanie po papierze gęsiego pióra, którym szybko zapisywał stronice
nowych dzieł.
Wykładów teologicznych, jakie w jego obecności prowadzone były przez
jednego z młodszych księży, słuchał z największą uwagą. Pisał lub czytał w tym czasie,
tak iż mniemano, że jest zagłębiony w swojej pracy. Tymczasem jednak w wypadku
dawania przez studentów niewłaściwej odpowiedzi na pytanie profesora, zabierał
natychmiast głos, dorzucając swoje uwagi. Było to dla wielu rzeczą niezrozumiałą, jak
mógł równocześnie kierować uwagę na rozmaite sprawy. Skoro wyłoniły się trudności
w zagadnieniach teologicznych, sam zabierał głos i wyjaśniał problem naświetlając go
swoimi uwagami.
Wyznał kiedyś, że od czasów swoich studiów w seminarium duchownym nie
mógł zrozumieć, jak kapłan może choćby minutę czasu stracić nie wykorzystując go ku
dobrym celom. Jako młody kapłan powziął postanowienie, że nie straci najmniejszej
chwilki czasu na niepotrzebne zajęcia. Będąc człowiekiem stanowczym i
zdecydowanym, nie dopuścił nigdy do tego, by to były tylko czcze i papierowe
postanowienia. Mimo swego słabowitego zdrowia pracował niezmordowanie od rana
do wieczora. W czasie podróży w pociągu, by czasu nie tracić, poprawiał nadesłane
próbki drukowanych dzieł.
Jego pęd do pracy miał swoje korzenie częściowo w wychowaniu i w naturze.
Lecz było to przede wszystkim działanie łaski Bożej, które przekształcało na cele
nadprzyrodzone jego nadzwyczajne i silne poczucie obowiązku kapłańskiego. Tutaj ten
stan rzeczy dochodził do punktu kulminacyjnego. W Grave wszyscy uczniowie widzieli
go zawsze zajętego. Nie mógł patrzeć, kiedy ktoś próżnował. Mawiał często: „Nasz czas
jest czasem Bożym".
Tak więc płynęły jego dni w sali studiów w Grave. Stale siedział przy pisaniu,
czytał i studiował z piórem w ręku. Robił notatki, poprawiał próbki drukowane swoich
dzieł i załatwiał obfitą nad wyraz korespondencję. Jego studenci teologii nie mogli
zrozumieć, jak to wszystko mógł wytrzymać.
Widzieli, że leciwy o. Założyciel nie chciał mieć niczego więcej od nich. Siedzieli
na starych ławkach bez oparcia. Taką samą ławkę miał i on dla siebie. Tylko, że
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odwróconą, siedział twarzą zwróconą do studentów. Ławka była dla niego i biurkiem, i
szafą zarazem. Tak go widziano co dzień pracującego bez wytchnienia, bez oparcia, bez
poduszki, bez najmniejszej wygody, bez odpoczynku. Przed sobą na ławie i w dolnej
przegródce miał wszystko, co mu było potrzebne, przede wszystkim przeróżne papiery
i książki, a także manuskrypty swoich książek. Ks. bp Lucjan Paulot, wikariusz generalny
z Reims, który pewnego razu w La Salette zajrzał tylko na moment do pokoju ks.
Berthiera, powiedział:
„Nie pamiętam, bym kiedykolwiek widział większą biedę na świecie. To było
ubóstwo klasztorne w swojej najskromniejszej postaci. Gołe mury, regał z kilkoma
książkami. I to było mieszkanie człowieka, który sam tyle książek napisał".
Lecz tego najskromniejszego ubóstwa jednak ks. bp Paulot nie widział. W Grave
nie miał ks. Berthier nawet swego własnego pokoju, ani regału na książki.
Widzieliśmy, że wrodzona radość z pracy i kapłańskie poczucie obowiązku szły
w parze w życiu ks. Berthiera. Spotykamy u niego jeszcze i drugą ambiwalencję cnót,
mianowicie prostotę i oszczędność. Świadomie domagał się ich stosowania w praktyce
ubóstwa klasztornego. Swoje książki i koncepty listów, swoje prośby i artykuły do
prasy, pisywał najczęściej na jakimkolwiek skrawku papieru niezapisanego, na
rozciętych kopertach listów, na odwrocie listów otrzymanych, na banderolach
nadesłanych przesyłek pocztowych, na odwrocie blankietów rachunkowych i reklam
propagandowych. Manuskrypty pozostałe po nim tworzą pstrą mieszaninę
posklejanych papierów zwijanych w rolki.
„To nie jest żaden ideał życia zakonnego, skoro po złożeniu ślubu ubóstwa ma
się wszystko, czego sobie człowiek życzy. Biedni nie mają tego wszystkiego, czego sobie
życzą".
Tak mawiał często. Był on pierwszym, który trzymał się tej zasady. Ważniejsze i
wyższe interesy tak go absorbowały, że nie dbał o sprawy osobiste, o szaty zewnętrzne.
Gdy wychodził, ubiór miał czysty i schludny. Ale po powrocie, szczególnie, gdy sam brał
udział przy rozmaitych pracach, wygląd sutanny był opłakany. W pierwszych latach w
Grave miał tylko jedną sutannę, której używał w dni powszednie, w niedziele i święta.
Gdy została już podniszczona, dawał zarówno sutannę jak i swój kapelusz do
farbowania. Był trudny do wyrażenia zgody na zakup czegoś nowego, np. biretu, czy
bielizny lub ubrań. Studenci, którzy znali się na krawiectwie, sami uszyli mu później
nową sutannę i płaszcz, które wziął po raz pierwszy na drogę do Rzymu w roku 1903.
Był bardzo wrażliwy na zaziębienia. Z konieczności musiał zimą wdziewać na siebie
grubszy płaszcz i nosić drewniane pantofle. Gdy siedział w sali studiów, trzymał nogi w
skrzynce z sianem. Lecz nigdy nie widziano go przy piecu. Miasto Grave miało już
wówczas gaz świetlny. Ale ks. Berthier nie chciał słyszeć o założeniu tej instalacji w
klasztorze. Wystarczyły lampy naftowe, chociaż nie były tak „nowoczesne". Wystrzegał
się przed tym, aby nie było pogoni za modernizacją w tym „ubogim domu". „Ne pas
moderniser"! Nie unowocześniać! Powtarzał często. W tej sprawie nikt nie odważył się
mu przeciwstawić. Znano jego zasady. Duchowni i zakonnicy nie powinni się zajmować
takimi drobnostkami. Ich środkiem do celu ma być życie ewangeliczne. Radość i
szczęście, i zadowolenie znajdą tylko w prostocie i ubóstwie ewangelicznym.
Na co w Nazarecie można było patrzeć i co Ewangelia poucza o ubóstwie i
wyrzeczeniu, to chciał ks. Berthier możliwie najdoskonalej przeprowadzić w jawnej
praktyce życia zakonnego. Nie dostrzegamy u niego najmniejszej obawy, czy lęku, by
nie pójść za daleko w tej sprawie. Do znanej już paryżanki, pani Bidaut, pisze w lutym
1896 roku, a więc krótko po otwarciu domu macierzystego:
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„Gdy o to idzie, aby jakieś dzieło doprowadzić do ubóstwa ewangelicznego,
mam nadzieję, że nie brakuje u nas niczego".
W innym liście z trudnych dni początku tak pisze do tej samej pani:
„Żyjemy w ubóstwie ewangelicznym. Lecz daleko nam jeszcze do tego, jakbym ja sobie
tego życzył".
Nie mógł iść tak daleko, jak sam pragnął. Był przecież przełożonym tych
młodych ludzi, za których ponosił odpowiedzialność. Musiał liczyć się więc z ich
możliwościami i wytrzymałością. Przeciągnięcie struny w tej dziedzinie mogłoby
zaszkodzić ich zdrowiu. Niektórzy twierdzili, że propagował nadzwyczajne środki
umartwień; należy jednak w to wątpić. Gdy chodzi o jedzenie, nikt nigdy nie narzekał.
Było bardzo obfite. On sam nie mógł jeść dużo. Skarżył się często na bóle żołądka. W tej
dziedzinie na pewno nie umartwiał się. Korzystał nawet z dyspensy odpustu od postu i
czasem nawet z innymi zdrowotnie słabszymi dożywiał się. Cierpiał z tego powodu, że
zmuszony był korzystać z wyjątków od reguł powszechnie obowiązujących. Te sprawy
stanowiły nawet przedmiot troski przed fundacją nowego zgromadzenia, że przez te
wyjątki będzie dawał zły przykład. Nie pozostało mu jednak nic innego, jak tylko znosić
nadal te dolegliwości. Poza tym nikomu nie przyszło na myśl, aby ta sprawa mogła dla
kogoś stanowić przedmiot zgorszenia. W czym nie mógł dorównać swoim słabym
zdrowiem, to starał się bogato uzupełnić przez stałe uczestnictwo we wspólnym życiu,
przez ciągłą i prawie nieprzerwaną pracę, przez odmawianie sobie wszelkich wygód
życiowych. Według powszechnego zdania jego uczniów, życie jego było jednym
pasmem umartwień. Również dziekan Sprangers nie zawahał się o nim powiedzieć przy
pogrzebie: „Nadzwyczajne umartwienia, które mieliśmy okazję w jego życiu podziwiać,
sprawiły na pewno to, że przygotowały mu uczestnictwo w chwale niebieskiej".
Widzieliśmy, że dziekan ów niejednokrotnie w ciągu wspólnego pobytu w Grave
wystawiał go na świecznik w jego obecności. Tym ks. Berthier był głęboko
przygnębiony i w odpowiedzi znów głośno podkreślał, że wszystkie zasługi ma do
zawdzięczenia jedynie temu dobremu księdzu dziekanowi. Niechętnie wystawiał siebie
na światło, gdy chodziło o jakieś osiągnięcia czy zasługi. Wolał o tym zamilczeć. Przy
jednej z takich okazji powiedział: „Byłem jedynie narzędziem w ręku Boga. On wszystko
uczynił... Jemu podziękujmy za wszystko! Gdyby Bóg nie pobłogosławił tej pracy, ja sam
niczego bym nie osiągnął". Siebie uważał za małą osóbkę, juczne zwierzę w ręku Boga,
jak często posługiwał się tym wyrażeniem Psalmisty Pańskiego. Daleki był od wszelkiej
próżnej myśli. „Przyszedłem po to, by służyć, a nie, by mi służono", — tak mawiał za
Zbawicielem. W oczach własnych był jedynie małym, skromnym sługą. Nigdy nie
wynosił się ponad innych. Pychę ludzką, wyniosłość i wysokie mniemanie o sobie
uważał nie tylko za grzech, ale i za szkaradne cechy natury ludzkiej. On sam był
przepełniony skromnością i pokorą. Takim go znali i takim określali go wszyscy jego
uczniowie.
Ks. bp Paulot, którego obserwacje przed chwilą cytowaliśmy, tak go
sportretował:
„Ks. Berthier zrobił na mnie najgłębsze wrażenie od pierwszego momentu jego
poznania. Poważny wyraz jego twarzy, na której malowała się lekko melancholia,
przenikliwe spojrzenie oczu spod potężnych łuków krzaczastych brwi, rysy twarzy ostre
i energiczne, słowa przemyślane i odważone, wszystko to objawiało w nim
wewnętrznego i z Bogiem zjednoczonego człowieka, dążącego do spraw
najważniejszych. Ks. Berthier był rzeczywiście robotnikiem, który darmo chleba nie
jadł, według wyrażenia św. Pawła: był pracownikiem, który nie potrzebuje wstydzić się
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swojej roboty, który nie zważa na względy ludzkie, który nie buduje na grząskim
gruncie. To są rysy w skrócie podanego wrażenia, jakie wywarł ów mąż Boży na mnie.
Człowiek ubogi i wyzbyty z wszystkiego — co ziemskie, ale bogaty swym
praktykowaniem ubóstwa, świadom był swojej nicości i pokory, ale za to gotowy w tym
duchu pracować aż do skończenia świata".
Uczniowie, którzy na co dzień byli świadkami jego samozaparcia i poświęcenia,
niepokoili się. Widzieli, że jego rezygnacja z wielu rzeczy to tylko jedna strona jego
osobowości duchowej. Te znaki zewnętrzne mówiły im o całkowitym oddaniu się o.
Założyciela Bogu. Dusza jego była z Nim w ustawicznym kontakcie. Mogli to jasno i
dobitnie zaobserwować. A stąd nasuwał im się dalszy wniosek, że umartwienie i
modlitwa muszą iść w parze. Nie da się oddzielić jednej rzeczy od drugiej. On sam
nazwał te dwie praktyki życia wewnętrznego dwoma kołami wozu ognistego miłości
Bożej.
Człowiek wewnętrzny w swoim wznoszeniu się ku Bogu nie może nie doceniać
tego dwukołowego wehikułu. Istnieje tu także wzajemne oddziaływanie na siebie, gdyż
miłość jest nieodzowna, aby utrzymać w biegu koła i powiększać ich szybkość.
Tak właśnie sprawy te wyglądały u ks. Berthiera. Ponieważ Bóg był dla niego
wszystkim, mógł sobie tyle odmówić i stać się człowiekiem modlitwy. Ale też dzięki
temu, że był człowiekiem umartwienia, dzięki modlitwie tak szybko wznosił się do
Boga.
Świadectwa współwiernych o jego życiu modlitwy brzmią wszystkie jednakowo.
Dziwiono się zawsze, że z taką łatwością dochodził do zjednoczenia z Bogiem nawet
wtedy, gdy był ogromnie zajęty i zajmował się bardzo przyziemnymi sprawami. Pewien
kapłan francuski, który tak samo jak ks. Berthier zasłużył się na polu pisarstwa
religijnego, tak pisze do niego w czerwcu 1903 roku:
„Musi mnie Ojciec nauczyć tajemnicy, jak zachowuje nietknięty ten cały świat
wewnętrzny, swoje pobożne skupienie i swego ducha gorliwości, gdy wciąż zajęty jest
tyloma sprawami materialnymi, jak: pertraktowaniem z wydawcami książek, sprawą
kolportowania tych książek i propagandą ich w prasie, oraz wytyczaniem ich cen.
Jestem od tych rzeczy całkiem chory. To jest śmiercią dla ducha".
Dawniejsza służąca proboszcza z Grave powiedziała o nim kiedyś w swojej
prostocie: „On nie dbał wcale o siebie. W tym człowieku można było widzieć, że żyje
tylko dla Boga". Ta niewykształcona kobieta określiła go wiernie i prawdziwie. Żył
całkowicie wiarą. Miał zawsze Boga przed sobą i wszędzie Go odnajdywał. To było jego
tajemnicą. Piękny kwiat, który go urzekał, przypominał mu Boga, Stwórcę wszelkiego
piękna, kazał mu pomyśleć o nieskończonej dobroci Bożej wobec ludzi. Przy sprawach
bardzo zwyczajnych i błahych, kiedy dowiadywał się o zdrowie drugiego człowieka,
umiał podkreślić głęboką prawdę o Bogu, od którego wszystko zależy.
„Zawsze i wszędzie, w drodze i przy pracy, przy stole i w czasie odpoczynku,
można gorącymi aktami strzelistymi i westchnieniami podnosić swoje serce do Boga",
tak pisze w jednej ze swoich książek. Czynił to tak, że wyglądało, iż zawsze pracuje, a
jednak zawsze się modlił. Gdy szedł przez dom, modlił się. Gdy przechodził ścieżkami
ogrodu, widziano, że się modlił. Zauważono to z jego postawy. Wielu odnosiło
wrażenie, że trwa zawsze w modlitwie.
W czasie rozmyślania, które odprawiał w kaplicy częściowo klęcząc i częściowo
stojąc, czynił wrażenie, jak gdyby świat wcale dla niego nie istniał. Był całkowicie
wewnętrznie skupiony i nic go nie obchodziło, co się działo wokół niego. Bywało tak, że
ktoś czasem przychodził do niego prosić o pozwolenie opuszczenia kaplicy, a on
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zauważył go dopiero w momencie, gdy petent całował jego rękę. Klęczał z rękoma
złożonymi na krzyż, albo z rękoma ukrytymi w rękawach, z oczyma zamkniętymi, z
głową nieco skłonioną do przodu.
Klęczał, albo stał prawie bez poruszania się, jak posąg. Nie rozglądał się. Tylko
od czasu do czasu kierował swój wzrok na tabernakulum, albo na obraz Matki Bożej
Saletyńskiej, a potem kontynuował swoją modlitwę. Rozważał cicho. Czasem jednak
wymykały mu się szepty, dosłyszalne, lecz nie zrozumiałe dla innych. Z tego
odczuwano, ile zadaje sobie trudu, by utrzymać myśli i uwagę przy Bogu. Jeden ze
współbraci, który klęczał niedaleko Ojca Założyciela, opowiada, że wystarczyło tylko
spojrzeć na jego rozmodloną postać, a natychmiast czuło się potrzebę powzięcia
świętych postanowień, jako owocu rozmyślania.
Wyjątkowa pobożność, z jaką odprawiał Przenajświętszą Ofiarę, rzucała się
zawsze w oczy. Już od czasów La Salette, uczniowie podziwiali tę gorliwość. Nic nie
mogło rozproszyć jego głębokiego skupienia. Tak było też w Grave. Zwłaszcza w
pierwszych latach po fundacji zauważyli uczniowie, że o. Założyciel nie mógł niekiedy
powstrzymać łez przy Mszy św.
Kto tak przejęty i wypełniony jest Bogiem, ten ma też serce otwarte na potrzeby
swoich bliźnich. Uwolnił się od wszelkiej żądzy szukania siebie samego, aby oddać się
całkowicie na służbę Bogu, który sam jest Miłością. „Bóg jest miłością, a kto trwa w
miłości, w Bogu mieszka, a Bóg w nim", pisze św. Jan Apostoł. W myśl napomnień
innego Apostoła (św. Pawła) przyobleka się ks. Berthier w rozliczne cnoty, a przede
wszystkim w miłość, która zawiązką jest doskonałości. Miłość chrześcijańska pchała go
zawsze jako kapłana i misjonarza wszystkimi dostępnymi środkami, aby zatroszczyć się
nie tylko o ratowanie, ale i o uświęcenie dusz ludzkich. Ta sama miłość kazała mu także
w swoim najzwyklejszym otoczeniu wykonywać apostolat ofiary i dobroci.
Był pełen ojcowskiej dobroci dla wszystkich, ale najwięcej chyba dla swoich
wychowanków. Zwracał się do nich zawsze słowami: „Moje dzieci!" Jeżeli miał wydać
komuś jakieś polecenie, to stanowiło to raczej prośbę, aniżeli rozkaz, więc jego
uczniowie uważali go bardziej za ojca, niż za przełożonego. Gdy później odtworzą swoje
wspomnienia, będą jeszcze całkowicie tym samym uczuciem przejęci. Dla każdego miał
przyjazne słowo, każdego przyjmował z wielką serdecznością, wysłuchiwał cierpliwie,
co mu ktoś opowiadał i okazywał ojcowskie zainteresowanie dla każdej osobistej
sprawy, szczególnie, gdy widział, że komuś szło ciężko i źle.
Czynił to całkiem nieskrępowanie, naturalnie, z ogromną dozą cierpliwości i
dobroci. Tak pewnego razu wziął pod rękę jednego ze studentów, który miał wstąpić
do nowicjatu i udając się z nim do ogrodu na spacer, rzekł do niego: „Janku, do tej pory
nie narzucałem Ci się, ale od tej chwili wypowiem ci prawdziwą wojnę". Nie trzeba
tłumaczyć, że przy takim serdecznym wypowiedzeniu wojny zniknęły wszelkie opory i
na ich miejsce zrodziło się głębokie zaufanie.
Zdarzył się wypadek, że jeden z bardzo lękliwych studentów, walcząc nocą z
trudnościami, poszedł zbudzić o. Założyciela prosząc o pomoc. Ojciec potraktował go ze
spokojem i dobrocią. Zrobił mu na czole znak Krzyża św. i kazał mu iść spać. Chłopak
zasnął snem sprawiedliwego. Kiedy znów inny z nich zwierzył mu się, że myśli o
odejściu, o. Założyciel odparł spokojnie: „Dziecko moje, nie powinieneś o tym myśleć!
Wybij to sobie z głowy! To ci przejdzie, będziesz dobrym dzieckiem św. Rodziny". I
temu uczynił znak Krzyża św. na czole i trudności ustąpiły na zawsze.
Najwięcej przejmowało jego studentów, gdy widzieli, że nigdy o nic dla siebie
się nie starał, lecz zawsze dla innych. Tak więc przez swoją dobroć i poświęcenie zyskał
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zaufanie swoich dzieci: „Jeżeli ks. Berthier już jest taki dobry, to jak dobry musi dopiero
być Bóg" — konkluduje wzruszony jeden ze studentów.
Niezapomniane było wrażenie, jakie odnieśli wszyscy przy odejściu ze świata
dwu jego studentów. Okazywał im wiele troski i dobroci. Czuwał nad nimi. Kazał ich po
bratersku pielęgnować. Wzmacniał ich na łożu śmierci całą siłą swej kapłańskiej duszy.
A po ich śmierci dał wyraz głębokiego żalu i smutku. Żegnał ich ojcowskim słowem i
zachęcał wszystkich do modlitwy za ich dusze.
Dobroć jego nie okazała się jednak nigdy słabością. Umiał w odpowiednim
czasie łączyć dobroć z surowością. Gdy zauważył, że zakradały się pewne nadużycia i
samowola, nieuzasadniona krytyka, niezadowolenie i niewdzięczność u pewnych
studentów zagrażające dobremu duchowi zakładu, okazywał się niezłomnym. W takich
wypadkach bywało, że uderzał wówczas w niezwykle ostry ton, który wzbudzał u
wszystkich strach i przerażenie. Oto zapamiętane jego słowa napomnień:
„Smutno mi i nie czynię tego chętnie, gdy muszę tu zareagować. Wiem, że i
wam to sprawia przykrość. Ale to jest moim świętym obowiązkiem jako przełożonego,
czuwać, aby nie wdarły się rzeczy nieuporządkowane do naszego zakładu.
Zgrzeszyłbym, pozwalając na nadużycia, które się tu zakradają, na uśpienie ducha
klasztornego. Zapamiętajcie to sobie dobrze! Czegoś takiego nie ścierpię! Takie
przestępstwo nie powinno się tu więcej wydarzyć! O tym nie powinno się też więcej
mówić".
Nie mógł zrozumieć i tolerować, że studenci, którzy prawie za darmo byli
przyjęci, mogli sobie pozwolić na krytyczne uwagi pod adresem „ubogich koszar".
„I ci ludzie twierdzą jeszcze, że chcą zostać misjonarzami?" Oto, co usłyszeli: „Co
z nich za misjonarze?! Do jakich ofiar będą oni zdolni, gdy zajdą okoliczności, iż trzeba
będzie życie swoje oddać za głoszenie Ewangelii? O tego rodzaju ludziach powiedział
jeden z moich dawnych profesorów, że przy ich nadejściu należało by śpiewać „Veni
Sancte Spiritus", a przy ich odejściu „Te Deum Laudamus". Plotkarze i krytycy są zarazą
dla społeczności, a to odnosi się szczególnie i do naszej małej trzódki. I kto swoje
złośliwe plany omawia z młodszymi i tym przyczynia się do zwichnięcia ich powołania,
ten postępuje po łotrowsku. To jest dzieło przewrotne, głupie i diabelskie". Tak grzmiał
przy jednej z takich okazji.
Niekiedy można było usłyszeć różne trafne wypowiedzi, które miały wydźwięk
roztropny i dalekowzroczny. Niektórzy studenci odchodząc po przewinieniach usłyszeli
od niego takie lub podobne słowa na pożegnanie: „Dziecko, myśmy ze sobą ślubu nie
brali. Dom nasz ma czworo drzwi. Możesz odejść".
Podlegał także i pewnym słabościom ludzkim, dając unieść się gwałtownemu
temperamentowi. Najlepsza uwaga i długoletnie ćwiczenia, gdy chodzi o opanowanie
siebie samego, nie dają gwarancji doskonałości w tej dziedzinie. Był porywczy a czasem
wybuchowy. „Gdy natrafił na sprzeciw, gotowała się krew w jego żyłach",
zanotowaliśmy już uprzednio za ks. De Lombaerdem.
Z tego samego źródła możemy powtórzyć wypowiedź samego ks. Berthiera o
sobie: „Gdybym stale nie starał się o to, by się przezwyciężyć, stałbym się bardzo
złośliwym i popędliwym człowiekiem". Na ogół opanowywał się zawsze, tak iż wielu,
którzy lata całe z nim przebywali, nigdy nie zauważyli, aby kiedykolwiek wychodził z
formy. Od innych wiemy, że czasem unosił się świętym gniewem. Niekiedy uderzył i
pięścią w stół. Czasem też podniósł głos przy strofowaniu winnych, tak iż nawet
zamykano okna, aby głos jego nie rozchodził się zbyt silnie na ulicę. Innym razem, gdy
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wypowiedział kilka cierpkich słów, opuścił gwałtownie refektarz i silnie zatrzasnął drzwi
za sobą.
Być może, że natury pionierskie i założycielskie nie dają się łatwo opanować
przez ideę, która jest im przeciwna i różna od tych, które sami wyznają. Z pewnością
jest to ich prawo a nawet ich święty obowiązek stać na straży tych właśnie przez siebie
wybranych a przez Kościół aprobowanych ideałów. Oni sami są ojcami duchowymi
planu, który po dojrzałej rozwadze i urzędowym zatwierdzeniu muszą wykonać.
Kierownictwo leży w ich rękach. Nie mogą sobie na to pozwolić, by Paweł czy Gaweł w
realizacji planu im przeszkadzał. Ich bohaterska wytrwałość, ich nieustępliwość przed
zgubną ingerencją niepowołanych, może jednak niekiedy iść dalej, niż to konieczne i
korzystne. U ks. Berthiera ten szkopuł nie zawsze był szczęśliwie obwarowany. Trudno
było go do tego nakłonić, aby odstąpić od swoich zasad i poglądów. Nie dość bystro
może rozróżniał złośliwą i niszczycielską krytykę od uczciwie i szlachetnie wyrażonych
argumentów. Dlatego też ludzi o nieco odmiennych poglądach ale pragnących tego
samego dobra, mógł niekiedy skrzywdzić, mógł im wyrządzić przykrość trudną do
naprawienia. Nikt nie wątpi w jego dobrą wiarę i w jego uczciwość. Ale gdyby tu i tam
było trochę więcej gotowości do kompromisu, może przyczyniłoby się to do większego
dobra w jego przedsięwzięciach i rozwoju jego dzieła.
Jak wszyscy wybitni ludzie, tak i ks. Berthier miał przy wszystkich swoich
doskonałych zaletach także pewne przerosty albo i braki, jak to Francuzi w swoim
języku dobitnie nazywają „Défauts de qualité". Prawdopodobnie dlatego, że sam był
tak szczery, nie dopuszczał nawet myśli, aby mógł ktoś przystąpić do niego z
nieszczerością, podstępem czy obłudą. Zdarzało się, że dał się oszukać uczniom, którzy
przedstawiali się jako grzeczni i pobożni, i ofiarowywał im swoje zaufanie. Zawierzał im,
gdy wypowiadali się ujemnie o swoich kolegach. To były prawdziwie ludzkie braki. Nie
przeniknął intencji pochlebców, a inni niekiedy z tego powodu bardzo cierpieli.
Jego uczniowie, którzy dzień w dzień przez lata całe żyli z nim pod jednym
dachem, znali jego słabości, ale przeciw nim nigdy nie występowali. Widzieli w nim tyle
zalet, że byli dla niego pełni podziwu i szacunku, a niedociągnięcia uważali za drobiazg.
Te nieliczne ludzkie braki nie przeszkadzały im brać z niego przykładu i trwać pod
urokiem świętości jego życia. Widzieli w nim to, co przerastało daleko ludzką
przeciętność. Trzymali się racji podanej przez św. Pawła: „Moc w słabości się doskonali.
Rad tedy chlubić się będę ze słabości moich, aby moc Chrystusowa zamieszkała we
mnie" (2 Kor. 12, 9).
Nie bez znaczenia jest, że ten, kto znał kiedyś niektóre cienie o. Założyciela, tak
o nim z powagą i na serio się wyraził:
„Zanim przybyłem do Grave, miałem stale jedno pragnienie i jeden cel do
osiągnięcia, aby przynajmniej raz żyć obok świętego. Dziś mogę powiedzieć, że moje
pragnienie się spełniło".

ROZDZIAŁ XXIV - IDEAŁY I KIERUNKI DUCHOWE
Jest łatwo kogoś przekonać, gdy się samemu czyni to, co się innym radzi" —
mawiał często ks. Berthier za św. Bernardem. Wypowiedź ta sprawdza się także na nim
samym. Widziano zawsze, że słowo przez niego wypowiedziane żywo poruszało jego
samego. Ono było echem jego życia.
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Trzeba było i jego samego słuchać, jak przemawiał, słyszeć jego żywe słowo i
odczuwać jego siłę przekonywania, gdy zwracał się do dusz jako ich pasterz i kierownik
duchowny. Posiadamy pokaźną liczbę własnoręcznie napisanych jego listów i całą masę
przemówień, które jego uczniowie w Grave z mniejszą lub większą dokładnością
spisywali. Ukazuje się nam zaskakujący obraz jego osobistego życia duchowego.
Własnych, oryginalnych myśli znajdujemy w nim tak samo niewiele, jak i w jego
książkach. Ale przemawia z nich głębokie przekonanie i powtarza się częsty nawrót do
ulubionych tematów, albo do ważnych idei zaczerpniętych z ducha Ewangelii. Ten brak
oryginalności uzupełnia w stu procentach doskonałe ujęcie i umiejętne propagowanie
spraw Bożych.
Odznaczał się ogromną miłością do Kościoła i Stolicy Apostolskiej i miał w sobie
dziecięce wprost przywiązanie do Namiestnika Chrystusowego na ziemi. Z czcią i
posłuszeństwem wykonywał wszystkie zarządzenia przychodzące z Rzymu lub od
biskupów ordynariuszy. Okazywał czułą i sumienną troskę, by zachować czystość nauki
i prawdziwość nauki Kościoła. Przywykł do tego, że wypowiedzi sławnych pisarzy,
świętych nauczycieli, wielkich teologów i uznanych mistrzów życia duchowego,
przyjmował za własne i często je powtarzał. Wiedza życia duchowego, którą czerpał z
tylu czystych i właściwych źródeł, a którą pogłębiał i pomnażał przez swoje kapłańskie,
duszpasterskie i wewnętrzne doświadczenia, stała się jego osobistą własnością. Z niej
czerpał sam korzyści, ale pozwalał w nich współuczestniczyć wszystkim, którzy z
zaufaniem oddawali się pod jego kierownictwo.
Ks. Berthier przemawiał do swojej wspólnoty zakonnej przy okazji objaśnienia
reguł Konstytucji lub zwyczajów zgromadzenia, w kazaniach i przemówieniach z okazji
niedziel i świąt, w konferencjach przy udzielaniu rekolekcji, na czytaniach duchownych
z okazji lektury jego własnych czy innych książek, z okazji świąt i uroczystości
domowych, z okazji ważnych wydarzeń Kościoła, albo wypadków, z których można było
wyciągnąć odpowiednią naukę. Myśli, wskazówki i kierunki duchowe, które kreślił przy
takich okazjach dla swoich studentów, nie tworzą naturalnie żadnego zamkniętego
kręgu i opracowanej całości, w której byłaby planowo wyłożona jego doktryna życia
duchownego. Jest jednak rzeczą całkiem możliwą skonstruowanie z tych luźnych
zbiorów pewnych linii, według których jego poglądy się kształtują.
Słuchający go uczniowie odnosili stale wrażenie, że ks. Berthier rozważa
wszystko, dosłownie wszystko, z jednego punktu nadprzyrodzonego. Wszystko oceniał
w świetle wiary i wieczności. Ogarniało ich nieraz gorące pragnienie naśladowania go i
dorównania mu w tej doskonałości.
Pierwsi uczniowie zgromadzenia wyczuwali doskonale intencje i rozumieli myśli
ks. Berthiera. Powiązanie życia z wiarą miało być najważniejszym zadaniem na ziemi.
„Ewangelia ze swymi ośmiu błogosławieństwami — tak pouczał — przedstawia
nam całkiem inne zasady i oceny, aniżeli czyni to świat dawniejszy, świat w
przeciwieństwie do Ewangelii dąży do życia ułatwionego, pełnego zysków i
przyjemności. Dlatego należy się odciąć od światowych poglądów i jak najdalej od nich
odsunąć. Tylko tą drogą dojdzie się do najściślejszego zjednoczenia z Bogiem. Wiara
jest kosztownym darem nieba, który został nam dany jak gwiazda przewodnia, która
prowadziła Mędrców ze Wschodu. Musimy dać się nią kierować we wszystkich naszych
myślach, słowach i uczynkach".
To całkowite nadprzyrodzone widzenie rzeczy sprawiało, że ks. Berthier był
głęboko przekonany o zmienności wszystkiego, co ziemskie. Określał te sprawy jako
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„drobnostki", „nicość". Podobne opinie wypowiadał w słowie i w piśmie. Oto niektóre z
tych poglądów:
„Bóg jest dobrem prawdziwym, istotnym i niezmiennym. Jest źródłem
wszelkiego dobra. I wszystko, co nie jest ku Niemu skierowane, choćby i troski, które
nas zajmują, wydawały się wam najpoważniejsze, choćbyście przedsiębrali dzieła
najdoskonalsze, to wszystko stanie się tylko zwykłą drobnostką, jeżeli nie będzie
skierowane ku Bogu i Jego chwale. Na pewno w przeciągu paru lat, jeżeli was Bóg
oświeci, a przynajmniej w godzinie śmierci, zrozumiecie marność wszystkiego, co nie
ma związku z Bogiem. Bez Niego jest wszystko niczym, z Nim wszystko wielkim". —
„Nikt nie jest tak pożałowania godzien, jak ten, który swoje serce gubi przy
stworzeniach. Takie stanowisko świadczy o ograniczoności, o powierzchowności,
mającej cechy głupoty i jest wielce niebezpieczne. Przez to traci się także wiele czasu.
Moje Dzieci! Dążmy wszyscy do Boga. On jest jedynym, któremu opłaci się oddać swoje
serce. Uczynił nasze serce tak wielkim, że stworzenie ziemskie nie stanowi dla niego nic
więcej jak kroplę w morzu. Ponieważ nie staramy się, by nasze serce było całkiem
wolne, znajdujemy też tak mało smaku w Bogu".
„Wiara uczy nas, abyśmy wszystkie rzeczy oceniali według ich prawdziwej
wartości, a ludzkie działania widzieli w ich prawdziwych wymiarach. Jeżeli grzech i
nieszczęście duszy idącej na zatracenie rozważamy w świetle wiary, nie możemy wtedy
bezczynnie stać".
Dla człowieka tak żywej wiary, jak ks. Berthier, grzech a przede wszystkim
grzech śmiertelny, był rzeczą najpotworniejszą na świecie. „Możemy w każdej chwili
Boga utracić. Świeci drżeli na myśl o tej możliwości, a my nie jesteśmy lepsi od
świętych" — tak mawiał często. W jednej ze swoich książek zaklinał swoich młodszych
braci w kapłaństwie:
„Proście każdego dnia Boga, którego kochacie i który na waszą miłość
całkowicie zasługuje, aby raczej pozwolił wam tysiąc razy umrzeć, niż by miał dopuścić,
abyście Go ciężkim grzechem obrazili. Raczej, jeżeli nie idzie inaczej, wszystko utracić,
tylko nie Boga, Jego łaski, Jego nieba i na wieki nie zatracić swej własnej duszy".
Następstwa grzechu dla tego, który go popełnia, mogą być straszne. Ale czyż nie
jest grzech i dla całej społeczności większym złem, niż wszelkie nieszczęście na ziemi?
„Czego ja się najwięcej lękam, to nie trudności i potwarzy, tylko grzechu! Gdy chodzi o
nasze zgromadzenie więcej obawiam się jednego dziennego grzechu, niż wszelkich
napaści z zewnątrz" — wyjaśniał o Założyciel.
W swoich regułach kładł nauczycielom i wychowawcom do serca, aby w
wychowaniu czuwali nad swoimi uczniami i dopomagali im do przezwyciężenia
potrójnej żądzy. Ten obowiązek spoczywa na nich także poza lekcjami i wykładami.
Powinni przy każdej okazji przypominać im zasady nadprzyrodzone i stawiać za wzór
Świętą Rodzinę. Powinni zachować wyjątkową czujność, nic nie powinno ujść ich
uwadze. Byłoby największym nieszczęściem, gdyby w domu, gdzie należy walczyć z
grzechem i jego następstwami, z powodu ich niedbałości zakradły się ciężkie
wykroczenia. Jeżeli już jako misjonarz ludowy i doskonały rekolekcjonista
przyzwyczajony był do tego, by walczyć ze złem z nadzwyczajną gorliwością — to jego
głębsze spojrzenie na grzech i na to wszystko, co do tego prowadzi i z tym jest
związane, nie było niczym innym, jak żywą wiarą. Z troską ojcowską dopomagał swoim
dzieciom do zwalczania zła, przepisując dla nich częstą spowiedź, modlitwę, gorliwe
studium, sumienne prace ręczne, nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny, a przede
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wszystkim zjednoczenie z Bogiem przez częstą Komunię św., Komunię Duchowną i
ćwiczenia w prawdziwej wewnętrznej modlitwie.
Kto chce rzeczywiście i jak najgruntowniej zwalczyć zło, powinien podciąć jego
korzenie. Korzeniami grzechu są — jak wiadomo — nieuporządkowane skłonności i
namiętności. Na tym kowadle słychać było częste uderzenia młotem słowa Bożego
głoszonego przez ks. Berthiera. Tu był w działaniu niezmordowany.
„Zabierzcie się pilnie do tego, by zwalczać swoje popędy, błędy i słabości,
przezwyciężajcie je. Starajcie się o pracę nad sobą i o samoumartwienie! Umartwiać
siebie, znaczy czynić to, co się nie podoba — nie czynić tego, co przyjemne, co
pochlebia naszej miłości własnej, lecz czynić wszystko z miłości ku Bogu. Umartwienie
jest rzeczą bezwzględnie konieczną".
Często wracał do tego tematu. Przypominał swoim młodym ludziom, że nie
powinni myśleć o tak zwanej „wolności" swoich rówieśników w świecie i dać się przez
to zwieść na błędne tory. Ta wolność może czasem wyglądać nęcąco. Ale to tylko
złudzenie. Prawdziwa wolność polega na służeniu Bogu czystym sercem. Jedyne i
prawdziwe niewolnictwo człowieka leży w grzechu.
„Prawdziwie wolnym człowiekiem jest jedynie ten, kto panuje nad swymi
namiętnościami. Wszystko, co zmierza ku temu, by tyranię namiętności złamać i duszę
znów zjednoczyć z Bogiem, musi być uznane jako wielkie dobrodziejstwo".
Dotarliśmy więc do drugiego już wielkiego tematu trosk i zabiegów naszego o.
Założyciela, to jest do życia zakonnego. Zagadnienie to ma związek z poprzednim.
Właśnie dlatego, że w życiu zakonnym wszystko jest tak uporządkowane, by
człowiekowi dopomóc w zwalczaniu jego namiętności i uczynić wolną drogę do Boga,
pozostanie ów stan doskonałości w oczach ks. Berthiera, nigdy nie dość docenionym
dobrodziejstwem.
W rozdziale „Apostoł powołań" (XIV) wykazaliśmy już, że ks. Berthier jako pisarz
religijny XIX wieku najwięcej ze wszystkich autorów katolickich podkreślał wagę i
znaczenie powołania i pisał o nim z wysokim szacunkiem. Uważał powołanie
zrealizowane za stan doskonałości, za najwspanialszy model życiowy, do którego Bóg
wzywa swoich wybranych. Jego główne kierunki myślowe i linie poglądów
uwydatnione w przemówieniach z okresu pofundacyjnego noszą bez wyjątku te
właśnie cechy. Nie pominął żadnej okazji, aby swoich studentów i podwładnych
pouczyć o ważności i szacunku rad ewangelicznych, szczególnie do cnoty dziewictwa,
przy czym ze smutkiem podkreślał, że przedstawiciele poglądów „modernistycznych"
zlekceważyli tę cnotę:
„Chce się obrabować chrześcijaństwo z jego największej wartości" — mawiał —
mianowicie z rad ewangelicznych, które przecież zostały nam przekazane przez
Chrystusa nie jako coś zbytecznego, lecz jako potężna siła dana do pomocy w dążeniu
do chrześcijańskiej doskonałości".
Ks. Berthier uważał powołanie do życia zakonnego za wielką łaskę, dla
zachowania której należy być gotowym do poświęcenia się i poniesienia największych
ofiar. Mówił do swoich synów duchowych, że wszystko osiągną, jeżeli będą o tym
głęboko przekonani. Powinni miłować z serca swoje powołanie i nieustannie się o nie
troszczyć. Aby pozostać dobrymi zakonnikami, powinni nieustannie karmić swego
ducha treścią Pisma św. i zasadami świętych.
Podkreślał zawsze wagę zachowywania reguł i przepisów oraz wierność w
wykonywaniu codziennych obowiązków.
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Dał jednak swoim uczniom wyraźnie do zrozumienia, gdzie leży, jego zdaniem,
rdzeń i punkt ciężkości. Szacunek i posłuszeństwo wobec przełożonych i wzajemna
miłość bliźniego oto według niego podstawa życia zakonnego.
„Jeżeli jest coś wspaniałego w domu, to chyba szacunek wobec przełożonych i
wzajemna miłość braterska, które tam panują. Pamiętajcie o tym, że śluby zakonne nie
domagają się niczego więcej, jak tylko miłości do Boga i bliźniego. Gdzie się
przełożonemu należną cześć oddaje i przyzwyczaja serce do miłości bliźniego, tam
panuje raj na ziemi. Gdy te dwa punkty będą dokładnie przestrzegane, gdy będziecie o
to się starali, by swego ducha nimi przepoić, nie potrzeba właściwie ani reguł, ani
Konstytucji".
Miał zbyt wiele doświadczenia i wyostrzony zmysł praktyczny, by pozostawić
urzeczywistnienie tych ważnych ideałów własnemu biegowi, lub co gorsza je
lekceważyć. Jeżeli miłość bliźniego i posłuszeństwo stanowią fundament życia
zakonnego, wtedy dwie inne cnoty — zaparcie siebie samego i duch ofiary — stanowią
ich duszę. Wiedział dobrze, że miłość bliźniego, która nikogo nie wyklucza i doskonałe
posłuszeństwo, „słucha się bowiem nie człowieka, tylko Boga" są rzeczą niemożliwą,
jeżeli nie ma gotowości do zwalczania swego egoizmu, osobistego upodobania i
zrezygnowania z własnych planów.
Życie zakonne jest życiem ofiary. Ks. Berthier chciał swoich studentów głęboko
do tej prawdy przyzwyczaić. Życie doskonałe powstaje na tle rozwoju życia miłości, w
rzeczywistości jednak nie jest ono niczym innym, jak rezygnacją z własnej woli i ofiarą
siebie samego. Zakonnik powinien żyć w Chrystusie, żyć dla Chrystusa i dla współbraci,
ale do tego sam musi obumrzeć. Kiedy zostanie misjonarzem, wtedy musi być każdej
chwili gotowym oddać wszystko za rozwój i rozszerzenie królestwa Bożego. „W tym
właśnie leży całe szczęście" — tłumaczył o. Założyciel — Jezus, który wymaga, abyśmy
siebie ofiarowali, sam pokazał nam drogę, którą iść powinniśmy. Jest do droga
krzyżowa. On pomaga nam swoją łaską". W tym zestawieniu jest rzeczą całkowicie
zrozumiałą, że ks. Berthier, kiedy mówił o zachowaniu reguły, mógł się wyrazić: „Z
radosnym sercem czynić, co komu należy, z żalem, że nie można więcej wykonać — oto
cechy prawdziwego zakonnika".
Jak wszyscy chrześcijanie, tak samo muszą naturalnie i zakonnicy starać się o to,
aby naśladować Chrystusa i z pomocą łaski chcieć się do Niego jak najbardziej
upodobnić. Ale Jego nieporównanie piękno duszy lśni i błyszczy również w tylu Jego
obrazach, w duszach Jego zdecydowanych uczniów, w duszach Świętych. Zakonodawcy
dają zwykle przez siebie założonym zgromadzeniom niebieskich patronów, nie tylko po
to, by swoich synów duchownych oddać pod opiekę świętych Bożych, ale także po to,
aby przed ich oczy stawić idealne wzory i przykłady cnót, które mają w szczególny
sposób naśladować. Święta Rodzina Nazaretańska, Jezus, Maryja i Józef — oto obraz,
który chciał ks. Berthier dla swoich synów duchownych postawić jako doskonały wzór
do naśladowania w ich życiu zakonnym. Dał im więc za wzór Jezusa i za przykład do
naśladowania dwie osoby, które obok Niego stały najbliżej.
Wielokrotnie z naciskiem podkreślał, że bez doskonałego wzoru i ideału nigdy
niczego wielkiego nie zdziałają. Ideał podtrzyma ich na duchu w ciężkiej i trudnej
godzinie, obdarzy ich nową i świeżą siłą, gdy zagrażać im będzie niebezpieczeństwo, w
którym mogliby się załamać.
„Mierzcie wysoko — mawiał często — Strzała sama opada. Starajcie się zostać
świętymi! Tylko święci znajdują szczęście na ziemi". — „Kto chce zostać misjonarzem,
musi posiadać wielkie zamiary i wysokie cele, a nie przyziemne. Musi być szlachetnym i
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być gotowym ofiarować wszystko dla sprawy Bożej, musi mieć serce szerokie, które by
zdolne było ogarnąć świat cały. Cóż można od kogoś oczekiwać, kto ma głowę pełną
drobiazgów, pełną śmiesznej miłości własnej. Kto da się ogarnąć wielką i wzniosłą
myślą, ten postawi całą swoją działalność w służbę tego ideału".
Ks. Berthier był świadom, że nie wystarczy mieć piękny ideał, jeżeli nie ma się
odwagi i siły do jego wykonania. Dlatego kładł szczególny nacisk na kształtowanie
charakteru. Dążył zawsze do pełni, nie znosił połowiczności. „Dzisiaj dąży się do tego,
by wszystko ześwietczyć, wszystko ściągać z piedestału i deformować" — tak mawiał.
Chcą nam jako owoc odwartościowania charakteru, obyczajów i zdrowia wmówić
jakieś skarlałe chrześcijaństwo". Jego młodzi ludzie nie powinni się tym zadowolić, ani
zaskorupię się w jakiejś połowiczności życia. Nie mają być karłami duchowymi. Kiedy
indziej znów mówił:
„Kościołowi brak dzielnych ludzi. Musicie zapełnić brakujące szeregi. Kościołowi
potrzeba ludzi dzielnych, mądrych, wiernych, opanowanych, którzy nie pójdą za
skłonnościami natury, nie będą się droczyć, ale przejęci miłością Bożą wypowiedzą
wojnę swej ułomnej naturze, choćby to i ofiary kosztować miało. Kto chce wytrwać w
dobrym, które zaczął, musi zdobyć się na wewnętrzny przełom, na siłę woli, musi
mówić tak jak myśli i postępować tak jak mówi".
Krótko, Założyciel dał niedwuznacznie do zrozumienia, że nie chce mieć u siebie
żadnych lalusiów, ale mężów ze stali, ludzi z charakterem, na których można się oprzeć
i którzy wszystko uczynią, aby wzniosłe ideały urzeczywistnić. Często powtarzał: „Jeden
mąż Boży jest więcej wart, niż dom pełen niedoskonałych zakonników".
Przy tych rozważaniach wracał niekiedy wspomnieniami do swoich własnych
ideałów, które były motorem jego poczynań.
„Trzeba mieć ideał, aby doprowadzić coś do skutku. Gdybym wówczas, gdy tu
przyszedłem, nie miał żadnego ideału, przy pierwszym niepowodzeniu, jakie mnie tu
spotkało, musiałbym stracić całą otuchę. Ale myśl, że to tutaj wychowywać się będą
przyszli kapłani i misjonarze, trzymała mnie na poziomie. Tak i wy powinniście mieć
swój ideał. Wszystko pójdzie wam łatwo, jeżeli ideał, który będziecie chcieli osiągnąć,
dobrze uchwycicie".
Miłować Jezusa Chrystusa i głosić Go innym, o Nim samym myśleć i o środkach i
drogach wiodących do tego, aby świat ku Niemu nakłonić, oto ideał kapłański i
misjonarski, do którego starał się nakłonić swoich uczniów. Ich ideałem zakonnym
powinno być naśladowanie ukrytego życia Jezusa, Jego świętej Matki i świętego Józefa.
„Każdy zakon, każde zgromadzenie, ma swego własnego ducha, swoje własne zwyczaje
życiowe. Dalecy jesteśmy, by wypowiadać się na temat zwyczajów innych zakonów. My
powinniśmy przede wszystkim starać się o ducha własnego zgromadzenia i wykonywać
wiernie nasze zwyczaje".
Tak tłumaczył jako Założyciel cel swojej rodziny zakonnej. I ciągnął dalej:
„Pozwólcie, aby wasze wzniosłe powołanie mogło rozwinąć się w pełni. Oby Święta
Rodzina ukształtowała nasze życie! Musimy mieć Jej myśli, Jej przekonania i Jej serce.
Musimy oceniać wartość ludzi i rzeczy, tak jak to Ona czyniła. Nie ma nic większego i
szlachetniejszego, jak przyswoić sobie ducha Świętej Rodziny. Kto nie przejmie się
całkowicie tym duchem, ten nie odpowie w pełni swemu powołaniu. Brak mu czegoś.
Jeżeli rozważać będziemy o Świętej Rodzinie i postaramy się Ją naśladować w naszym
życiu i według Jej wzoru ukształtujemy nasz sposób postępowania, będziemy
najdoskonalszymi ludźmi na świecie".
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Święta Rodzina była dla ks. Berthiera najwspanialszym wzorem wszystkich cnót.
Jako charakterystyczne cechy dla ducha Świętej Rodziny wyliczał: ubóstwo, czystość,
posłuszeństwo, pracowitość, skromność, pobożność, pokorę i prostotę, umartwienie
siebie, a przede wszystkim miłość wzajemną. To nie znaczy, jakoby ks. Berthier, ilekroć
mówił o Świętej Rodzinie, zawsze wyliczał te cnoty. Uważał to za rzecz samo przez się
zrozumiałą, że nie wykluczał żadnej z nich, mówiąc o Świętej Rodzinie. Raz zwracał
uwagę na jedne cnoty, to znowu na inne, kiedy indziej znów zmieniał kolejność. Jest
tyle spraw z życia Świętej Rodziny, które nadają się jako przedmiot do rozmyślania. Oto
weźmy np. pokorę czy pracę w Świętej Rodzinie. Jeżeli Jezus, Maryja i Józef tak
wyjątkowo pilnie pracowali, było to tylko możliwe przy wysokim stopniu samozaparcia
i wyrzeczenia. A czym było ubóstwo, jeżeli nie praktyką wyrzeczenia się wszystkiego, co
ziemskie...
Wiemy od ówczesnych uczniów ks. Berthiera, że kładł wielki nacisk na
samozaparcie i wyrzeczenie. Jeden z nich zapewniał nas, że napominanie i zachęcenie
do pokory i skromności były treścią wszystkich jego przemówień. Nie inaczej miała się
sprawa, gdy idzie o powściągliwość, ducha modlitwy i radość z pracy, do których tak
często i tak gorliwie zachęcał swoich uczniów.
Chociaż wymieniony szereg cnót często powracał w tematyce jego przemówień,
to jednak czołowe miejsce zajmowały trzy cnoty ewangeliczne, które były związane z
ślubami zakonnymi: ubóstwem, czystością i posłuszeństwem. Chciał, żeby ideał
zakonny jego młodych ludzi formował się na przykładzie zachowania tych cnót przez
postacie Świętej Rodziny. Ten ideał miał zapalać w sercach i umysłach jego synów
duchownych ogień gorliwości. Miał stanowić szlachetną zachętę do chętnego złożenia
Bogu ofiary, jakiej od nich żąda. W ostatniej książce o Świętej Rodzinie, którą
przeznaczył dla swoich synów duchownych, tak o tym mówi: „Im bardziej zbliżycie się
do ubóstwa, czystości i posłuszeństwa Świętej Rodziny, tym owocniejsze będzie wasze
duszpasterstwo".
W jednym z poprzednich rozdziałów ustaliliśmy, że ks. Berthier nie dążył do
niczego innego bardziej, jak do prawdziwie ewangelicznego ubóstwa. W swoich
regułach nazywa ubóstwo warownią życia zakonnego. Domaga się zatem, aby jego
zakonnicy wysoko cenili i czcili ubóstwo. Mają często rozważać o stajence betlejemskiej
i o warsztacie rzemieślniczym z Nazaretu. Zachęca ich do tego, by do codziennego
użytku brali to, co w domu jest najlichsze, i zadawalali się rzeczami najskromniejszymi.
Słodką i przyjemną rzeczą powinno być dla nich spełnianie ślubu posłuszeństwa i tym
być zjednoczonym z Jezusem, który sam w swoim ukrytym życiu był poddany Maryi i
Józefowi, ślubem tym składają ofiarę ze swojej woli. Jeżeli będą w tej dziedzinie
wiernymi naśladowcami Chrystusa, na pewno praca ich będzie się bardzo podobała
Bogu. Przyczyni się do własnego uświęcenia i do rozkwitu Zgromadzenia, które swój
fundament oparło na posłuszeństwie. A gdy chodzi o czystość, powinni synowie
Świętej Rodziny tę cnotę szczególnie umiłować i wysoko ocenić, a stając się przez nią
skromni i szlachetni, oddalą od siebie wszystko, co ziemskie.
„Uprawiajcie te cnoty z całą gorliwością" — zachęcał o. Założyciel — gdyż wtedy
będzie można wasze oddanie się Bogu nazwać „Holocaustum", całopalną ofiarą, gdy
wszystko, co swoje, oddacie Bogu w ofierze. Wtedy w dążeniu do celu Zgromadzenia
osiągniecie punkt szczytowy, gdyż ofiarując siebie samych, wstąpicie w ślady Świętej
Rodziny, która w czasie swego ziemskiego bytowania tak właśnie postępowała".

163

Gdy ks. Berthier głosił słowa zachęty do pielęgnowania ideałów zakonnych,
przestrzegał także przed wynaturzonym, ulegającym nowoczesnym wymaganiom
chrześcijaństwem.
„Przenieśmy się myślami daleko wstecz, do stajenki betlejemskiej! Ukryjmy się
w niej, a znajdziemy tam chrześcijaństwo, nie to nowoczesne, jakiego teraz się
domagają, ale takie, które wyszło z Serca Jezusowego". Szczególnie cenił takie cnoty,
które wielu starszych, a przede wszystkim młodzież uważa za niezbyt pociągające.
Bowiem ludzie na ogół podziwiają efektowne i rzucające się w oczy działanie. Papież
Leon XIII potępił jednak błędy tego „amerykanizmu", który rozróżniał pomiędzy tzw.
cnotami „aktywnymi", a „pasywnymi". Do tych ostatnich zaliczał amerykanizm przede
wszystkim ubóstwo, posłuszeństwo i pokorę. Kierunek ten nie znalazł nigdy u niego
uznania. Ale owi mędrcy świeccy przeoczyli jeden bardzo ważny szczegół. Przecież
każda cnota musi posiadać cechy aktywności, gdyż przy każdej cnocie powinien
człowiek zaprzeć siebie samego i zadać sobie trud. Każda cnota z swej natury wymaga
czynu i poświęcenia, czyli pełnego zaangażowania się. Tak zwane „pasywne" cnoty, to
nic innego, jak rady ewangeliczne, które wymagają niekiedy największego
bohaterstwa, ale też uzdalniają chrześcijan do najaktywniejszego apostolatu. Mężowie
apostolscy, którzy w słowie i w czynie byli silni, najczęściej byli właśnie ludźmi
prawdziwego umartwienia. Bez wątpienia i Chrystus obrał tę drogę, bo z 33 lat swego
życia, aż 30 spędził w domu, w warsztacie św. Józefa, chcąc przez to dać naukę swemu
przyszłemu Kościołowi.
Powyższe nauki, które ks. Berthier rozwinął w swoim piśmie o początkach
zgromadzenia 1902 roku, były także przedmiotem jego częstych konferencji
duchownych z własnymi uczniami. Oto jedna z takich myśli w notatkach ucznia: „Im
więcej będziecie kładli nacisk na zdobycie pokory, umartwienia i innych cnót
zakonnych, tym skuteczniej uświęcicie siebie samych i więcej dobra zdziałacie dla dusz
nieśmiertelnych".
Życzeniem jego jako Założyciela było, aby jego uczniowie duchowni starali się o
zdobycie cnót ukrytego życia Jezusa, aby cnoty nazaretańskie wyróżniające Jezusa,
Maryję i Józefa, cechowały także misjonarzy, których życie ma być wiernym odbiciem
życia Świętej Rodziny. „W młodym wieku powinien z waszych serc i dusz buchać ogień i
płomień, aby Świętą Rodzinę wszędzie uczynić znaną i zdobywać zwolenników dla jej
uczczenia i naśladowania".
Życie ukryte! Na temat tego pojęcia wypowiedział ks. Berthier wiele myśli, apeli
i przemówień. Chciał, by jego uczniowie naśladowali Świętą Rodzinę w jej „życiu
ukrytym". Z okazji świąt liturgicznych ustanowionych dla uczczenia Świętej Rodziny,
brał za temat przemówień Nazaret jako tajemnicę ukrytego życia Jezusa. Jezus żył tam
z Maryją i Józefem, którzy razem z Nim dzielili to życie ukryte i właśnie dla Niego to
czynili, aby ochronić Jego, Boga i Króla ukrytego. Ks. Berthier starał się o to, by
wykazać, iż w Nazarecie wzrastał Arcykapłan Nowego Przymierza, by dać nam przykład
postępowania, byśmy przede wszystkim umiłowali cnoty życia ukrytego z czasów, kiedy
On wzrastał w ukryciu i w ciszy nazaretańskiej. Cel modelu wychowania kapłańskiego,
jaki starał się przeprowadzić ks. Berthier w swoim instytucie, miał nie odbiegać od stylu
nazaretańskiego. Należało w przyszłych kapłanach ukształtować Chrystusa, aby oni
znów ze swej strony to samo czynić mogli w sercach i duszach wiernych. Kandydatom
do święceń mówił: „Musimy Go naśladować! Bądźmy kapłanami, jak Jezus! Żyjcie, jak
On przed oczyma Maryi i Józefa. Zajmujcie się jak On tylko pragnieniami i wolą Jego
wiekuistego Ojca!"
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Było to najważniejszą sprawą, z niej wypływały inne, jak naśladowanie
Chrystusa i ukształtowanie Jego w nas. Pewnego razu na uroczystość Świętej Rodziny
dał komentarz do słów z Lekcji wyjętej z listu św. Pawła do Kolosan: „Życie wasze jest z
Chrystusem ukryte w Bogu". Nazaretańskie życie ukryte nie było w oczach ks. Berthiera
ucieczką od rzeczywistości, lecz głębokim życiem wewnętrznym, zanurzeniem się i
utajeniem w Bogu, który jest sam najwyższą rzeczywistością. Tak on to zrozumiał, tak
tłumaczył, gdy ktoś dawał wyraz dezaprobaty dla tego rodzaju życia — wielbiąc to, co
zewnętrzne, co daje efekt swoją głośną akcją, co propaganda świecka stawia w świetle
reflektorów. „To nie jest duch świętych" — mawiał. „Nie szukajmy tego, lecz umiłujmy
raczej życie, które w Bogu jest ukryte, na wzór Świętej Rodziny".
Życie ukryte i życie wewnętrzne znaczyło u niego jedno i to samo. Mówi nam o
tym fragment książki o Świętej Rodzinie.
„Ci, którzy przez kazania i nauczanie w duszpasterstwie wiążą swoje
posłannictwo z życiem kontemplacyjnym, pełnią równocześnie rolę Maryi i Marty.
Znajdują się przez to w najdoskonalszym stanie życiowym. Jeżeli nie chcą być miedzią
brzęczącą i cymbałem brzmiącym, muszą się ukryć w miłości, zanurzyć w życiu
wewnętrznym, jak to czynili święci, którzy również nie uchylali się od trosk nad dobrem
duchowym swoich braci. Choćby topór był jak najbardziej wyostrzony, to pozostaje
nieużyteczny, jeżeli nie znajdzie się w ręku odpowiedniego pracownika, jeżeli go jego
właściciel nie będzie używał. Tylko w zjednoczeniu z Bogiem, który sam rzeczywiście
najskuteczniej dokonuje zbawienia ludzi, kapłan może wykonywać korzystnie swoje
duszpasterstwo. Dzieła jego będą tym większe, im pokorniejszy i ukryty w Bogu on sam
będzie".
Bez miłości bliźniego nie można być dobrym uczniem Chrystusowym. Sam Boski
Zbawiciel przecież powiedział: „Przez to poznają, żeście uczniami moimi, jeżeli miłość
mieć będziecie jedni ku drugim". Tę prawdę powtarzał często sam ks. Berthier. Wiemy,
jak wysoko cenił wszystkie cnoty życia ukrytego: ubóstwo, czystość i posłuszeństwo.
Ale swoim uczniom często przypominał, że motorem powinna być miłość. Powinni być
ożywieni miłością i stać na służbie miłości.
Duch Świętej Rodziny — jego zdaniem — był przede wszystkim duchem miłości.
O nic tak bardzo nie zabiegał, jak o to, by wśród jego podwładnych panowało
poświęcenie i jedność braterska, jednomyślność i ogólna tendencja szukania szczęścia i
zadowolenia jedynie w otoczeniu współbraci. Podkreślał to zawsze w przemówieniach i
zaznaczył także w swoich regułach:
„Nie powinni o tym zapominać, że wzajemny szacunek do siebie i miłość — to
cel całych Konstytucji, że wszystkie inne zarządzenia, zwyczaje i śluby są na to
nastawione, by dusze karmić miłością Boga i bliźniego". „Powinni się wzajemnie
ubiegać o uprzejmość i usłużność względem siebie, aby stać się jednym sercem i duszą
jedną. Powinni wzajemnie sobie pomagać w pracy, w kłopotach życiowych nawzajem
się pocieszać i taką swoją postawą być wzorem dla studentów. Powinni z wielką troską
dbać o jedność woli i nigdy w niczym nie dopuszczać do złamania tej jedności. Gdy się
jest związanym węzłami prawdziwej miłości braterskiej, łatwiej i o wiele skuteczniej
można oddać się na służbę Bożą i dla zbawienia dusz".
Nie trzeba dodawać, że wspomniana miłość jest miłością nadprzyrodzoną, którą
chrześcijanin kocha Boga a w Nim bliźniego.
Widać z tego, że ks. Berthier w całym swoim nauczaniu ascetycznym zmierzał ku
temu, aby swoich uczniów odciągnąć od przywiązania do stworzeń i wszystkiego, co
przemijające, a kierować ich kroki do wejścia na drogi wiodące do całkowitego oddania
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się służbie Bożej. Ich życie miało być życiem z wiary. Oby zechcieli zrozumieć i
pamiętać, że jedynie Bóg może napełnić serce ludzkie. Powinni dążyć do walki z
grzechem aż do całkowitego wyrugowania go z serc i sumień ludzkich. Powinni
wypełniać rady ewangeliczne jako dzieci Świętej Rodziny, prowadząc życie ukryte jak
Jezus w Nazarecie i upodabniając się do Niego. To wszystko jest niczym innym, jak
życiem dla Boga, któremu oddali się całkowicie ofiarowując Mu swoje serce i duszę.
Jako Założyciel zaznacza, że „Finis legis dilectio", „Celem Prawa jest miłość":
„Rady Chrystusa Pana, Konstytucje, wierne wykonywanie naszych obowiązków,
to wszystko ma za cel dążenie do doskonałości, czyli ma prowadzić do miłości. Wszyscy
powinni się o to starać, by być jednej myśli i w każdym przedsięwzięciu dążyć do tego,
by służyć dobroci Bożej, jej się przypodobać, dla niej się poświęcać, odpłacając się
swoją miłością za miłość Bożą względem nas. Nie powinni tego czynić z bojaźni kary lub
z nadziei nagrody, choć tych motywów się nie potępia, ale raczej we wszystkim jak
tylko to możliwe, mają szukać Boga i uwolnić się od miłości stworzeń, aby całe swoje
dążenie skierować ku Bogu tak, aby tylko Boga miłowali w stworzeniach a innych w
Nim — stosownie do Jego woli".
Ks. Berthier żądał od swoich młodzieńców wielkiego ducha i wielkiej ofiary w
pracy oraz szlachetności w służbie Bożej. Nie mieli się oglądać ani na rodzaj zajęcia, ani
bać się zmęczenia. Jednym słowem — chciał ich widzieć, jak wzrastali w prawdziwej,
czynnej i wszechogarniającej miłości Bożej. Wokół tej wartości obracało się u niego
wszystko, jego życie i jego nauka, chociaż ta miłość nie zawsze była wymieniana z
nazwy: „Powinniśmy naszego Pana miłować! Przecież tak wielkie ma o nas
mniemanie", powtarzał często. A gdy mówił o sprawach doczesnych, dodawał
niekiedy: „Dobre są te sprawy, ale zawsze to doczesność. Najważniejsze, abyśmy Boga
kochali".
Nie poprzestał jednak na tych krótkich zachętach, lecz starał się o to, by
stworzyć odpowiednie warunki i klimat duchowy, w którym mogłaby się cnota miłości
rozwijać. Wiedział, że do zaistnienia, trwania i wzrastania miłości potrzeba niekiedy
najpierw warunku bojaźni Bożej. Ta cnota jest konieczna zarówno dla początkujących,
jak i dla zaawansowanych.
„Codzienna sfera interesów i sprawunków staje się dla nas łatwo przeszkodą w
utrzymaniu przed oczyma naszego najważniejszego celu: miłości. Bojaźń Boża zwykle
więcej chwyta ludzi, aniżeli miłość chrześcijańska. Dlatego trzeba posłużyć się niekiedy
tą świętą Bożą bojaźnią, aby przyjść z pomocą miłości. Ona jest początkiem mądrości.
Dobrzy zakonnicy, dobrzy kapłani, święci, to wszyscy ludzie bojący się Boga". — „Ten,
kto rzeczywiście boi się Boga, nie opuszcza się w niczym" — powtarzał ks. Berthier.
Jeszcze dwa tygodnie przed swoją śmiercią mówił o bojaźni Bożej, którą zalecał
słowami św. Augustyna: „Bojaźń Boża jest igłą, która wprowadza nić miłości do serca".
Zbawienna bojaźń Boża i radosna ufność w Bogu wzajemnie się uzupełniają. Ks.
Berthier sam się przekonał, jak trwała ufność w Bogu wzmacnia serce ludzkie. We
wszystkich przeciwnościach, które go spotkały jako Założyciela, przy wszystkich
zniechęcających na pozór niepowodzeniach i doświadczeniach, umiał zachować
równowagę ducha polecając się zawsze i wszędzie ufności Bożej. Dążył do tego, aby
swoich synów duchownych w tej cnocie umocnić.
„Zawierzmy całkowicie Bogu. Zachowajmy ufność w Jego dobroci i bądźmy
spokojni. Żaden włos nie spadnie nam z głowy bez woli Ojca Niebieskiego. Żadna
choroba, żadne niepowodzenie nie może nas spotkać, które by poprzednio nie było
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przewidziane przez Bożą Opatrzność. To jest klucz do szczęścia i tajemnica pokoju
świętych".
Nie znosił żadnego ponuractwa i zazwyczaj przestrzegał także przed tą plagą
swoich:
„Unikajcie przygnębienia i wszystkiego, co pachnie melancholią. To jest zaraza
społeczna. Trzeba być zawsze dobrej myśli. Kto ofiarował się Bogu na służbę, nie ma
powodu do smutku. Smutny Święty jest smutnym świętym. Niech zawsze wasze serca
będą przepełnione uczuciami radości, bądźcie weseli i szlachetni, inaczej nie dokonacie
nigdy niczego wielkiego".
„L'abandon a Dieu" — „Pogrążenie się w Bogu", o czym tak często mówił, to nie
tylko całkowite i pełne zaufania oddanie się Ojcu Niebieskiemu, ale także szlachetne
poddanie się woli Bożej i Jego Boskim rządom. Sam szedł tą drogą i swoich na tę drogę
prowadził. Taka też według niego była postawa duchowa Maryi i Józefa, których w
książce o Świętej Rodzinie stawiał za wzór i przykład dla swoich następców.
„Bezdomność, zmęczenie w pracy, ubóstwo i wszystkie inne — podobne udręki, nie
przywiodły ani jednego słowa skargi na ich usta. Nic nie mogło zniweczyć ich spokoju
serca. Oni spoczywali w Bogu i korzystali z dobroci i łaski Jego Serca".
Ciche, ofiarne i miłujące oddanie się Bogu wymaga także ciągłego obcowania z
Nim. Dlatego nakłaniał swoich studentów do wewnętrznej modlitwy, rozmyślania i
świadomej pamięci o obecności Bożej.
„Duch Święty jest u wszystkich taki sam, ponieważ wszyscy byli ludźmi modlitwy
i to tej wewnętrznej, czyli rozmyślania. Wszyscy oni czerpali z tego samego źródła. W
cichości i milczeniu oraz w rozmyślaniach oświeca Bóg swoje sługi".
O. Założyciel radził swoim młodym ludziom, aby większą część rozmyślań oparli
na pobudkach uczucia i serca, a nie na wyczerpującej pracy rozumu lub na sile
wyobraźni.
„To tak łatwo rozmawiać z Bogiem", dodawał przy tym. „Święty Józef cenił
spokój duszy więcej, aniżeli całą sławę ludzką. Oglądał Jezusa, pracował dla Niego i
odpoczywał w Nim po ciężkiej pracy. Zewnętrznie wydawało się, że Jezus odpoczywa w
ramionach Józefa, tymczasem Józef odpoczywał w Jezusie. Podobnie także dzieci
Świętej Rodziny powinny odpoczywać w Chrystusie przez swoją miłość i zaufanie.
Powinny troskliwie unikać wszystkiego, co odciągnąć by mogło ich życie od obecności
Bożej. Powinny też unikać duchowej ślepoty na rozeznanie łask, którymi ich Bóg z dnia
na dzień obficie obdarza".
„Każdy z osobna może i powinien się starać o pogłębienie modlitwy myślnej" —
wyjaśniał ks. Berthier. „Gdy uczynimy to, co możliwe, Bóg ze swej strony da nam to, co
potrzebne, a przede wszystkim odpowiednie łaski. Musimy więc unikać roztargnienia i
wszystkich tych drobiazgów, które zaprzątają nasze życie, a nie mają żadnego
znaczenia dla duszy nieśmiertelnej. Rozmyślanie, czyli modlitwa myślna, jest najkrótszą
drogą do nieba, a my wszyscy jesteśmy przecież do tego powołani. Kwiat, robaczek
maleńki, przepiękna góra pozwalają nam poznać wielkość Bożą, a zarazem naszą
własną małość. Czy to nie jest nieszczęściem, gdy zakonnik nie staje się człowiekiem
wewnętrznej modlitwy? — i robi się przez to śmieszny, oddając się drobiazgom?
Wszystkie nasze trudności wewnętrzne i zewnętrzne mają przyczynę w tym, że
oddalamy się od Boga, co niestety często i zbyt często się dzieje". — „Posiadamy
rozum, aby nim poznać Boga; wolę, aby oddać się na wierną służbę Bogu; serce, aby Go
miłować i w Nim odpocząć. To jest największe szczęście na ziemi".
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Bliższe poznanie pouczeń i przemówień ks. Berthiera zdaje się potwierdzać
wyraźnie tezę, że wcale o to nie dbał, by podawać jedynie tylko własne myśli.
Napotykamy tu znane już wypowiedzi zaczerpnięte z pism Św. Alfonsa Liguoriego i św.
Franciszka Salezego. Ks. Berthier zebrał nie tylko wiele pożytecznych myśli, ale przejął
je na własność, przerabiając w taki czy inny sposób. Był podobny do tego gospodarza
ewangelicznego, który ze skarbca wydobywa rzeczy stare i nowe. To, co podawał, było
dobrym, nawet najlepszym, co znalazł. Dążył jedynie do tego, aby jak najwięcej uczynić
dobrego dla dusz ludzkich. Mimo jednak tego pozornie mało oryginalnego źródła myśli
w jego napomnieniach i zachętach powtarza się stale jedna i ta sama prawda o
konieczności oddania się Bogu i Jego Opatrzności, prawda o znalezieniu spokoju w
Bogu przez częste z Nim obcowanie. Widzimy te prawdy oprawione w nową duchową
mądrość o. Założyciela z wyciśniętym piętnem jego własnej osobowości. Wygląda to
tak, jak gdyby jego liczne wskazówki i napomnienia były podawane bardzo prosto, jak
gdyby stanowiły jakąś wyższą jedność. Usiłował jak gdyby podać środek przeciw
wszelkim wyczerpującym wysiłkom i rozbiciu duchowemu i wybrać własną drogę, która
mogłaby doprowadzić do spokoju wewnętrznego duszy. Takie szczęście przewyższa
wszystko co człowiek swoim rozumem może ogarnąć i pojąć. Znał te sprawy z
własnego doświadczenia i dlatego chciał innych do tej drogi przekonać. Z całkowitego i
miłującego oddania się Bogu płynie dla duszy pragnącej własnego uświęcenia i dążącej
do pracy apostolskiej — błogi i kojący spokój, który dodaje siły potrzebne w pracy i
wytrwaniu w dobrym.
Tego właśnie spokoju i tej siły wewnętrznej dusza ludzka nigdzie indziej nie
znajdzie.

Rozdział XXV - ODPOCZNIJ W BOGU MOJE DZIECKO
Właściwe kierownictwo duchowe odnosi się nie do pewnej grupy, ale do
pojedynczych dusz ludzkich. Ks. Berthier był nie tylko ojcem duchownym wielu
studentów w Grave, którzy powierzali mu kierownictwo swoich sumień i dusz
nieśmiertelnych, ale także wielu innych ludzi. Niektóre pobożne osoby, które go
poznały zwłaszcza w czasie jego działalności w La Salette, pozostały z nim w kontakcie
przez całe swoje życie. Pozostała po nim korespondencja odsłania nam przede
wszystkim jego osobowość jako duszpasterza w całej pełni.
Był zawsze gotów każdemu człowiekowi przyjść z pomocą dobrą radą i w
korespondencji z wielką liczbą swoich duchowych dzieci nigdy nie zwlekał z
odpowiedzią. Jednemu ze swoich byłych studentów tak powiedział: „Możesz w każdej
chwili zwrócić się do mnie o pomoc. Będę ci zawsze pomagał, dopóki żyć będę".
Znamienne jest także zapewnienie, jakie dał jednej ze swoich córek duchownych:
„Dopomogę ci w poszukiwaniu Boga". Wiedział, że w tym mieści się wszystko, że to jest
droga do szczęścia. „Szukajcie, a znajdziecie" — powiedział Jezus. Kto więc sam szuka
Boga, znajdzie Go, a kto Go znalazł, znalazł wszystko.
Ks. Berthier nie lekceważył Boskich zamiarów wobec człowieka. Boski Zbawca
powiedział przecież: „Bądźcie doskonali, jako Ojciec wasz niebieski doskonałym jest".
Był głęboko przekonany, że doskonałość chrześcijańska nie jest czymś, do czego
zakonnicy jedynie dążyć mają, lecz ideałem, który każdemu powinien być bliski.
Pracował niestrudzenie nad tym, aby każdą duszę, na którą miał pewien wpływ,
prowadzić na wyżyny życia duchowego. Zdobycie wpływu na czyjąś duszę nie było dla
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niego trudne. Ponieważ za każdym wypowiedzianym słowem stało jego bogate życie
wewnętrzne i Boże, jest rzeczą zrozumiałą, że człowiek, który dużo widział i
podróżował w świecie, mógł o nim się wyrazić: „Wystarczy mi spojrzeć tylko na niego, a
już jestem przekonany o tym, co on mówi". Jedna z pań, z którą korespondował,
podkreśliła, że kierownictwo, które mu zawdzięcza, podtrzymywane było przez lata
całe, a niekiedy starczyło jej jedno słowo, do niej właśnie skierowane, które
podtrzymywało ją później na duchu. Dziękowała Bogu za wielką łaskę, że mogła się
opierać na tym kierownictwie.
Zdecydowany i pewny siebie w sposobie bycia, potrafił zdobyć autorytet jako
przewodnik dusz. Okazał się nawet wybitnym znawcą dusz. Wiedział, że z reguły nie
zawodzi metoda grzeczności i wielkiego taktu. Przed dobrocią i szlachetnością otwiera
się szeroko serce i dusza drugiego człowieka. Darzyły go też te dusze pełnym
dziecięcym zaufaniem. Przy czytaniu listów jesteśmy czasem zaskoczeni jego
szczerością, a nawet serdecznością. Jeżeli musiał powiedzieć swoim dzieciom
duchowym jakąś przykrą prawdę, czynił to śmiało i zdecydowanie, po ojcowsku.
Adresat zawsze czuł, że tu chodzi o jego dobro, o zbawienie jego duszy nieśmiertelnej.
W życiu wspólnoty zakonnej nie dopisała czasem jego znajomość ludzi. Gdy jednak
chodziło o sprawy płynące bezpośrednio z duszy do duszy, gdy go poszczególne osoby
prosiły o kierownictwo duchowe, zdaje się, że jego widzenie rzeczy, jego spojrzenie w
głąb serca i sumienia ludzkiego, jego sąd o stanie duszy, wszystko to było prawidłowe.
„Dawał człowiekowi właśnie to, co mu było potrzebne" — zapewniał jeden z jego
byłych studentów.
Widzenie rzeczy, które dawała mu przede wszystkim wiara, było głównym
punktem wyjścia nie tylko dla jego myśli i kierunków duchowych jako założyciela i
przełożonego, lecz służyło mu także za podstawę przy ocenie wszystkich wypadków
kierownictwa duchowego. Do paryżanki pani Bidaut pisał:
„Świat i stworzenia są niczym. Bóg jedynie jest wszystkim. Pani powinna
całkowicie w Nim odpocząć. Oby Bóg uczynił Panią szczęśliwą i świętą. W tym jest
wszystko zawarte. Koniec się zbliża, a życie jest tylko snem. Chodzi nade wszystko o to,
aby się dostać do nieba".
Do panny Elżbiety Vidal pisze:
„Musimy słuchać Boga, wszystko inne nie powinno nas obchodzić. Chodzi
przecież o wieczność i o niebo, a nie o to, by używać świata".
Cieszy się i dziękuje Bogu, że pani Bidaut urządziła sobie mieszkanie według
własnego gustu, ale dodaje: „Rzeczy tego świata nie są trwałe. Nie ma żadnego
pewnego mieszkania, jak tylko w Raju, którego Pani życzę".
Podobne myśli znajdujemy w listach do innych osób. Oto jedna z takich myśli:
„Niech Ci Bóg błogosławi, mój synu! Obyś jeszcze długo żył, ale tylko dla Boga. Niech
Cię chroni przed złem, w którym tonie świat. Jeżeli nie będziemy żyli tylko dla Boga,
wtedy cała sprawa nie jest warta zachodów". „Tłumok nie wart sznurka". Książki, z
których korzystały jego dzieci duchowe, mówiły tym samym językiem. „Wiara mówi do
rozumu: Bóg jest wszystkim, ziemia tylko ziarnkiem piasku, czas tylko przemijającą
chwilą — wieczność nigdy się nie kończy. Panie, spraw, aby wszyscy ludzie pojęli
powagę życia i abyśmy przygotowali się odpowiednio do wieczności".
W tym samym duchu odpowiadał i przychodził z pomocą swoim studentom,
którzy zwracali się do niego z trudnościami. Oto niektóre z jego zdawkowych
odpowiedzi z tej dziedziny: „Zapamiętaj to sobie! Mogę ci sprzedać świat za dwa
grosze, a jeżeli będziesz się jeszcze targował, to za darmo!" Albo powtarzał za Boskim
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Zbawicielem: „Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat zyskał, a na duszy swej
szkodę poniósł". Często wyrażał myśl: „Jakże inaczej będzie nam się wydawało to, co
ziemskie w godzinę śmierci".
Grzech szkodzi duszy nieśmiertelnej. Takie to jego dzieło. Aby odciąć drogę
grzechowi do duszy, należy ją obwarować.
Swoim nieobecnym studentom polecał ks. Berthier, aby unikali wszystkich
niebezpiecznych okazji do grzechu, gdyż tylko w ten sposób utrzymają stan łaski
uświęcającej. Kładł nacisk na obowiązek częstego pisania listów i sam na nie szybko
odpowiadał. Pannę Vidal, która w zgiełku tego świata prowadziła Bogu oddane życie,
często napominał, aby trzymała się z dala od świata, nie narażała się na niepotrzebne
kontakty z nim, unikała towarzystw nieodpowiednich i wszelkich osób niezaufanych.
Gdy chodzi o miłość do dzieci, należy unikać zbyt wielkiej czułostkowości. Jej i innym
kładł na serce, aby rozsądnie nad sobą pracowali, czuwali i modlili się.
Chciał, aby wzrastali w cnocie, lecz nie byli lękliwi. „Nie lękaj się. Wymaż małe
plamy na duszy przez miłość" — tak pisze do jednego z chorych studentów. Starał się
swoich najbliższych przekształcić na radosne dzieci Boże i był przy tym świadom, że
miłość do Boga, która stanowi jądro życia duchowego, zdobywa się rzeczywiście przez
dziecięce oddanie się Bożej Opatrzności i Bożej woli.
Często mówił o oddaniu się Bogu, co potwierdza ów chory student. Jedna z jego
ulubionych wypowiedzi w konfesjonale, na katedrze czy na ambonie brzmiała:
„Odpocznij w Bogu, moje dziecko! Nic nie jest tak uspakajające jak cisza i
spokój! Czyńmy, co jest w naszej mocy, a gdy chodzi o resztę, zostawmy Bogu i Jego
Opatrzności. Cały nasz wysiłek nie wystarczy, jeżeli Bóg nie będzie współdziałał".
Popierał często swoje zdania i myśli słowami Apostoła: „Nie od naszej woli i
naszego starania to zależy, ale od zmiłowania Bożego".
Ks. Berthier nie chciał żadną miarą tak prowadzić dusz wybranych, aby szły
drogą najmniejszego oporu. Raczej zachęcał je nieustannie do odwagi i męstwa, do
zaparcia się siebie samego i wyrzeczenia się. Kładł zarazem silny nacisk na to, by
nakłonić te dusze do radosnego zaufania Bogu i do całkowitego oddania się Bożej
Opatrzności.
„Pokój i ufność w Bogu napełniają dusze radością i odwagą" — napisał do jednej
z sióstr zakonnych, która zwykle zbyt wiele martwiła się o sprawy materialne. Do pani
Bidaut pisze, aby nie przeciągała struny w swoich staraniach o sprawy doczesne i
odpoczęła w Bogu, który jest Pomocą Nieustającą. Jednego ze swoich studentów
zachęca słowami:
„Wyrzuć tę bezowocną obawę! A oddaj się całkowicie Bogu! Nie dawaj miejsca
uczuciom strachu! One przychodzą zawsze, gdy nerwy są zbyt stargane! Nie martw się
więc o to! Oddaj się raczej we wszystkim Bogu!"
Elżbiecie Vidal przypomina, by nie poddawała się przygnębieniu, lecz pamiętała
o niebie i o krzyżu, który nosi, powinna się oddać całkowicie Opatrzności Bożej: Tu tkwi
tajemnica, jak osiągnąć szczęście i zbawienie wiekuiste.
Nie można rzeczywiście miłości ku Bogu pewniej i lepiej wprowadzać w czyn, jak
przez służbę i oddanie się Bogu. Ks. Berthier radził jednemu ze swoich studentów, aby
wszystkie swoje troski złożył w ręce Pana i dodał: „Nie daj się pochłonąć przez żadne
inne pragnienie, jak przez pragnienie czynienia wszystkiego dla woli Bożej. Tylko w ten
sposób przywiedziesz duszę do uspokojenia się! Pamiętaj dobrze o tej radzie! Tu
znajdziesz źródło pokoju, wielkich zasług, a nawet samej świętości". Taką zachętę
otrzymuje również pani Bidaut: „Wszystko, co duszę niepokoi, pochodzi od szatana.
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Niech się Pani odda całkowicie Bogu! Niech na Niego Pani złoży wszystkie swoje troski!
A On będzie je karmił swymi łaskami!"
Tę samą myśl rozwijał z prawdziwą predylekcją w swojej książce o św. Rodzinie:
„Te trzy święte osoby były połączone z Bogiem, a serca ich znalazły spokój w Jego
upodobaniu, w Jego woli i rządach. Wszystkie zrządzenia Jego Ojcowskiej Opatrzności
były dla nich miłe i słodkie. Nic nie mogło ich powstrzymać od wykonywania poznanej
woli Bożej. Ich postępowanie wytyczone było przez mądrość Bożą. To był ich skarb, w
tym znaleźli swój spokój".
Czyż oddanie się woli i Opatrzności Bożej nie jest najlepszym lekarstwem
przeciwko smutkowi i troskom wszelkiego rodzaju, przeciwko zniechęceniu i
rozczarowaniom duchowym? Jedną ze swoich córek duchowych naprowadza ks.
Berthier na tę myśl:
„Nie powinniśmy się niczym za bardzo przejmować, nawet z powodu cierpień
nieuleczalnych. I jest rzeczą ważną, by braki i niedostatki nawet duchowej natury
przyjmować z takim samym spokojem, jak wszystkie inne. Musimy przy tym
wykorzystać te środki, które nam Opatrzność Boża stawia do dyspozycji, nie narzekając
zbytnio na to, czego nam brakuje. Ogólnie nie brak przecież pomocy Bożej, a ci, którzy
chcą żyć dobrze, znajdą zwykle i sposób ku temu. Pani, Droga Klotyldo, należy do tego
rodzaju ludzi. Niech Pani szuka zawsze Boga! W Nim znajdzie spokój, którego
stworzenia jej dać nie mogą".
Ks. Berthier starał się zawsze uspokajać swoje dzieci duchowe we wszystkich ich
trudnościach i zachęcać do dobrego. Wynika to bardzo wyraźnie z korespondencji
zachowanej u tylburskich sióstr Wizytek, a zwłaszcza w listach pisanych do siostry
Joanny Salezji. Sam przygotowywał ją do zbliżających się trudności i krzyży w
klasztorze, aby jej później zaoszczędzić rozczarowań. Jako doświadczony znawca życia
zakonnego wyjaśnia jego trudności:
„Po tak długim i niezależnym życiu może Pani być bardzo ciężko w
podporządkowaniu się regułom, zwyczajom nałożonym przez posłuszeństwo. W
dodatku dochodzą i różnice charakterów drugich sióstr. Pan Bóg dopuszcza, abyśmy
bardzo odczuwali trudności. Chce dać nam okazję zdobycia przez krzyż nieba, które
nam wysłużył na Swoim Krzyżu. Niech Pani zdobędzie się na odwagę i sama zadecyduje
umartwiać się wspaniałomyślnie. Swoją miłość własną i swoje zdanie trzeba złożyć w
ofierze, a w przełożonych i współsiostrach upatrywać Boga. Pani powinna całkowicie w
Nim spoczywać. Oby Bóg zechciał uczynić Panią szczęśliwą i świętą... Sądzę, że Pani ma
jakiegoś Ojca Duchownego, który jej według najlepszych możliwości dopomoże do
złożenia tej ofiary, jaka jest związana z opuszczeniem świata i do wytrwania w dobrym.
Jeżeli Pani nie ma nikogo, a szatan będzie kusił do małoduszności, niech Pani napisze
do mnie. Ja Pani dopomogę jak tylko będzie to możliwe moimi radami i modlitwą".
Gdy już przywdziała habit zakonny, i jako siostra Joanna Salezja prosiła o dalsze
rady, otrzymuje takie wskazówki: nie powinna obawiać się ofiar, które już teraz ją
czekają, lub w przyszłości ją spotkać mogą. Należy każdego dnia ofiarować się
Miłosierdziu Jezusowemu. On ją kocha i nigdy Jej nie opuści. Skrupuły powinna
zwalczać i odrzucać od siebie, gdyż są chorobą duszy. Przywodzą ze sobą obawy i lęki
całkiem nieuzasadnione. Z ślepym posłuszeństwem powinna słuchać rad spowiednika a
wszystko inne z zaufaniem powierzyć Bożemu Miłosierdziu. Jarzmo Pańskie nie jest
jarzmem tyrana, lecz jest „słodkim" jak to sam Pan Jezus określa. Jarzmo to powinna
znosić z miłością i oddaniem. Jeżeli mimo to nawiedzać ją będą obawy, to niech je
ofiaruje Bogu — jako doświadczenie, które jest nierozerwalnie złączone z naszym
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bytowaniem na ziemi. Musimy przecież zawsze znosić cierpienia, abyśmy stali się
podobni do naszego Boskiego wzoru. Nie powinniśmy się ponadto dziwić, że w sobie
samych znajdujemy tyle nieuporządkowanych skłonności. One są następstwem
grzechu, ale miłość Jezusowa podnosi nas i oczyszcza. Powinna więc jako siostra
zakonna przezwyciężyć wszelki niepokój i być dobrej myśli.
W jakiś czas potem znów pisze:
„Nie mogę Siostrze przysłać swojej podobizny. Ale w zamian przesyłam Jej wizerunek
Boskiego Mistrza, zawarty w mojej książce „Pan nasz Jezus Chrystus". Nakreśliłem Go
sam, jak tylko mogłem własną ręką. Cieszyłbym się, gdyby ta książka Siostrze tak
bardzo przybliżyła piękny wizerunek Jezusa, aby Siostra po jej przeczytaniu z
całkowitym wyrzeczeniem i całym sercem oddała się Jezusowi, nie zważając na te
wszystkie drobiazgi, małe braki czy przeszkody, które są nieodłączne od naszej ludzkiej
natury. Trzeba je wszystkie z miłością serdeczną ofiarować Bogu, aby czasu nie tracić i
nie męczyć się niepotrzebnie".
Wracając do tematu wysłanej książki dodaje:
„Cieszę się, że książka moja uczyniła Siostrze tyle dobrego. W Jezusie znajdujemy
rzeczywiście wszystko. Pogrzebmy w Nim wszystkie nasze słabości. Niech Siostra
pozwoli, aby wszystko to, co słabe, spłonęło w serdecznej miłości ku Niemu. Niech się
Siostra następnie o to wszystko więcej nie martwi! Nie przeceniajmy tych rzeczy. Jeżeli
się człowiek zbytnio martwi o sprawy doczesne, zanudza tym ducha i zatraca swą
odwagę. Niech Siostra zapomni o tych wszystkich narzekaniach. To są chwasty z
naszego ludzkiego i przyziemnego ogrodu. Nie powinniśmy się temu wcale dziwić.
Miejmy tylko cierpliwość ze sobą. Boski nasz Zbawiciel też musi cierpliwie nas znosić.
Niech Siostra oddaje siebie samą codziennie z żalem i miłością zarazem — w Jego ręce.
Nie możemy nic lepszego ponadto uczynić".
Nietrudno ustalić, że ks. Berthier jako duszpasterz miał przed oczyma zawsze
dwie zasady, które zalecał przestrzegać w życiu chrześcijańskim. Wiedział doskonale, że
jedynym celem wszelkiego życia umartwionego jest niepowstrzymane i przepełnione
miłością oddanie się Bogu, oddanie, w którym zawiera się prawdziwe szczęście
człowieka i które stanowi jego największe bogactwo. Polecał kierować się prawdą, że
miłość Boża w chrześcijaninie nie może w rzeczywistości mieć miejsca bez osobistej
miłości do Jezusa. Stał niezmordowanie na swoim posterunku i czynił wszystko, co
najlepsze, aby przychodzić z pomocą duszom, a szczególnie duszom Bogu
poświęconym, zachęcając je, aby się wielkodusznie, z szczerym sercem poświęciły
Jezusowi niezależnie od ofiar, które przy tym będą musiały znosić. Jest więc pełen
nadziei, że Jezus będzie siostrze Joannie Salezji pomagał. Łaską i doświadczeniem
pozwoli jej odczuć prawdę, że krzyż należy znosić z miłości ku Temu, który sam za nas
go nosił. To oczywiście kosztuje naszą naturę wiele trudu, jednak dzięki temu oczyszcza
się i wzmacnia nasza dusza. Siostra powinna ofiarować swoją wolę Bogu i dać się
kierować przez posłuszeństwo. Należy to uczynić z radością, bo to najpiękniejsza i
najmilsza ofiara dla Jezusa. Bez wątpienia wymaga ona samozaparcia. Ale, gdzie jest
miłość prawdziwa, tam nie ma zmęczenia i zniechęcenia, a gdy nawet jest zmęczenie,
to się je kocha.
Dlaczegóż to młode dziewczęta żyjące w świecie nie mają żadnego pojęcia o
prawdziwym szczęściu, które na tym polega, by Chrystusa wziąć za swego Oblubieńca.
Siostra Joanna jest szczęśliwa, że już to zrozumiała.
Elżbieta Vidal żyjąc wśród świata, oddaje się zarazem całkowicie na służbę dzieł
dobrych. I radzi jej, aby spoglądając na krzyż swego Zbawiciela, stamtąd brała
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natchnienie do pracy. Powinna dla Chrystusa wszystko ofiarować i żyć w zjednoczeniu z
Nim. Umartwienia i krzyże to najważniejszy warunek naśladowania Chrystusa. Jeżeli Go
kocha, wszystko będzie się jej wydawało słodkim, nawet ofiara z rzeczy, do których
najbardziej jest przywiązana. W Chrystusie jedynie znajdzie prawdziwą radość. Elżbieta
wie, z kim ją zaślubił jej ojciec duchowny. Tylko w Jezusie odnajdzie spokój i szczęście
dla siebie. Powinna Sercu swego Pana sprawiać radość przez składanie ofiar z cierpień i
przez miłość Mu okazywaną. Lepiej ponosić ofiary, aniżeli szukać pociechy w tym
marnym świecie, gdzie wszystko jest przemijające. Jedynie Bóg może duszę pełnią
swego dobra całkowicie zaspokoić.
Ks. Berthier także w listach do swego chorego studenta wskazywał na krzyż i
cierpienia Boskiego Zbawcy:
„Krzyż jest wybranym darem Bożym. Bóg zachowuje go dla swoich przyjaciół.
Co on daje, wszystko jest dobre. Musimy być zadowoleni, że możemy składać Mu
ofiary. Należy dziękować za łaskę życia tymi ofiarami i wielkodusznie znosić cierpienia.
Czas jest krótki. Tak jest postanowione, że tylko przez cierpienie dusza nasza może
wejść do chwały niebieskiej".
Bóg w swej dobroci doświadczył również panią Bidaut cierpieniem, którym
przyciąga swoich wybranych do siebie. Taką prawdę zakomunikował jej kierownik
duchowy. Nie powinna się zamknąć w samej sobie, lecz wyjść na zewnątrz ze swoimi
uczynkami, swoją miłością i oddaniem się Jezusowi. Ma wprawdzie krzyże do
znoszenia, ale znajduje się w dobrym towarzystwie — świętych oraz Świętego świętych
Boskiego Zbawiciela:
„Co do Pani się odnosi, Droga Klotyldo" — pisze w liście do panny Borry —
„niech się Pani coraz bardziej zjednoczy z Jezusem. Im więcej Pani odczuwa pustkę koło
siebie, tym bardziej niech Pani zwiąże swoje serce z Nim, który nigdy nie przemija".
„Bez pomocy łaski będzie dla nas naturalnie ta walka zbyt ciężka, a życie
wewnętrzne niemożliwe". Liczne pozostałe listy ks. Berthiera skierowane są do jego
synów duchowych, z których znaczna część obrała w świecie drogę uświęcenia własnej
duszy. Znajdujemy w tych listach napomnienia, by adresaci pamiętali o modlitwie, żyli
wstrzemięźliwie, dbali o zjednoczenie z Bogiem i często z dobrze uporządkowanym
sumieniem przystępowali do Sakramentów św. Większa część listów pisanych do pani
Vidal zawiera przepiękne i głębokie fragmenty wykładu dotyczącego omawianego w tej
chwili tematu. Oto parę z tych myśli:
„Niech Pani modli się dużo! Zbawienie osiągamy tylko przez łaskę, a łaskę
można uprosić przez modlitwę. Tylko wytrwałość bywa przez Boga ukoronowana. A
wytrwałość osiągamy także przez modlitwę".
W liście do pewnego młodzieńca, który w życiu musiał walczyć z rozmaitymi
trudnościami, powtarzają się często napomnienia tej treści: „Módl się i pracuj! Wzywaj
przede wszystkim pomocy Matki Najświętszej! Przystępuj jak najczęściej do
Sakramentów świętych".
A oto inna praktyczna uwaga umieszczona w liście do pani Durbesson. Najpierw
daje jej wskazówki odnośnie troski o własne zdrowie, a potem dodaje uwagę, że
modlitwa jest najlepszym lekarstwem.
Jednej ze swoich córek duchowych pisze:
„Wiesz na pewno, co to są pokusy i co się zyskuje, gdy się im ulega. Czynią nas
nieszczęśliwymi w doczesności i na całą wieczność. Dlatego walcz odważnie i zamykaj
drzwi przed uwodzicielem. Jeżeli się jemu tylko trochę drzwi uchyli, wciśnie się w
najmniejszą szparę choćby końcem swego ogona. Nie zostawię Cię samotną w
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opuszczeniu. Będę Ci pomagał, ile mi sił starczy, abyś mogła pokonać szatana i sama
siebie przezwyciężyć. Weź sobie jednak moje słowa poważnie do serca. To jest sprawa
poważniejsza, niż myślisz, gdyż śmierć się zbliża coraz bardziej, czy chcemy czy nie
chcemy. Przystępuj często w dobrym stanie duszy do Sakramentów świętych. Bądź
czujna i módl się!"
Radzi często odmawiać akty strzeliste, które szczególnie są ważne, jeżeli nie ma
sposobu odmawiania dłuższych modlitw. Oto znów rada dana znanemu nam już
choremu studentowi:
„Choroba może rzeczywiście sprawić marazm duchowy. Nie myśl wcale o tym,
abyś mógł odprawić długie ćwiczenia duchowne. Raczej zwracaj się często aktami
strzelistymi do Boga, bo jest obecny przy wszystkich, którzy Go wzywają. Odpraw
jedynie tę odrobinę z Twoich ćwiczeń duchownych, co jest najkonieczniejsze, aby
swoją duszę wzmocnić. Czasem wystarczy jedno jedyne zdanie z „Naśladowania
Chrystusa", albo spojrzenie na krzyż lub na obraz Świętej Rodziny. Takiej dobrej duszy,
jak Twoja, powiedzą podobne obrazy więcej niż długie słowa".
Na koniec nie chciał, by dusze, które mu Bóg zlecił do kierownictwa duchowego,
pomijały obowiązek odprawiania modlitwy myślnej, czyli rozmyślania i pamięć o
ustawicznym zjednoczeniu się z Bogiem.
Pewnemu studentowi, żyjącemu w tak głębokiej rozterce, iż modlić się nie
mógł, powiedział: „Módl się sercem, moje dziecko! Do tego nie potrzeba żadnego
napięcia duchowego. To pójdzie ci łatwo". Tego samego młodzieńca zachęcał, aby
zachował spokój wewnętrzny i z całą duszą zwrócił się do Tego, który głosi słowa
pokoju. Powtarzał często, że chciałby, aby dusze ludzkie znalazły pokój w Bogu. Tego
pokoju życzył także jednemu z młodszych braci, do którego pisał:
„Zdobądź się na gorliwość zachowania milczenia, gdyż to jest najtrudniejsze i
najważniejsze, aby zachować zapał i uniknąć straty czasu. Zachowaj więc spokój ducha
przez to, że w Bogu odpoczniesz, a nie w sprawach tego świata, które żadnego spokoju
dać nie mogą. Jest zawsze wielkim nieszczęściem dla nas, gdy nie ma w nas dosyć życia
z wiary i ducha modlitwy. Tego zawsze potrzeba nam dużo, aby czynić dobro, którego
Bóg od nas oczekuje. Sami podążajmy w życie z modlitwą i posługą słowa".
Ks. Berthier nie potrzebował w swoich listach szczególnie podkreślać tych
spraw. Osoby, z którymi korespondował, znały przecież jego książki i mogły stamtąd
czerpać prawdziwe myśli i natchnienia do pielęgnowania modlitwy myślnej.
„Gdy dusza czuje się wewnętrznie pociągnięta do spokoju w Bogu", pisze do
innego studenta, „może pracę umysłu i wyobraźni przerwać, aby całe swoje serce
utopić w Bogu, w Nim odpocząć i z Nim się całkowicie zjednoczyć. To nie stracony czas,
gdy się odczuwa smak Boga i pozwala Mu spokojnie, aby w nas działał. Kiedy człowiek
pozwala prowadzić się na drogę czynów, do których jest przez łaskę powołany,
wypełnia najważniejsze zadanie. Jeżeli duch jest roztargniony sprawami doczesnymi,
albo zbyt zmęczony, wtedy będzie dobrą rzeczą, że człowiek na jakiś czas wycofa się w
samotność, aby odpocząć w Bożej obecności i oddać się skupieniu. Gdy wasze ciało ze
zmęczenia upada, czyż nie odpoczywacie na moment, aby znów zebrać siły.
Spożywacie posiłek, aby się wzmocnić. Czy nie powinniście tego samego uczynić w
sprawach duszy, dla której pokarmem jest spokój, który znajduje się u Boga? Dlatego
nierozsądną jest rzeczą uważać za stracony czas spędzony na modlitwie myślnej. Pokój
w Bogu jest środkiem, przez który wiele można uczynić dla chwały Bożej i naszego
zbawienia. Kto nie sypia i nie odpoczywa, ten niezdolny jest do jakiejkolwiek pracy".
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Po tym wszystkim nie potrzebujemy już chyba powtarzać, że ks. Berthierowi
chodziło jedynie o zdrowego ducha modlitwy, a już całkiem nie o jakąś pobożność,
która kłóciłaby się z obowiązkami stanowymi. O obowiązkach stanowych będących
wyrazem woli Bożej każdego poszczególnego stanu miał ks. Berthier bardzo wysokie
wyobrażenie. Zalecał gorąco odpoczynek w Bogu, ponieważ dzięki niemu nabiera się
sił, by potem lepiej wykonywać obowiązki życiowe przez Boga nałożone. Jasne jest, że
skrzywiona lub skarlała pobożność, przez którą ktoś dla domowników mógłby stać się
nieznośny, nie mogła znaleźć uznania w jego oczach. Jego zdaniem np. dla Elżbiety
Vidal było po prostu obowiązkiem dziecka, aby z miłości ku Bogu odnosiła się
serdecznie wobec rodziców, choć ją to dużo kosztowało. Stwarza to klimat radości w
domu, a także w jej duszy. Powinna zatem pocieszać matkę i nieść pomoc ojcu,
zarówno w sprawach życia doczesnego jak i duszy. Wtedy wypełni swoje posłannictwo.
Dopiero wówczas odczuwamy, w czym jesteśmy dłużni naszym rodzicom, gdy już ich
nie ma. Powinna zatem być dla nich dobrą, łagodną, miłą, pełną oddania, i unikać
wszystkiego, co mogłoby ich martwić. Jednym słowem ma być dla nich pociechą w
dniach ich starości. „Niech się Pani postara być dla nich lepszą, niż zwykle" kładzie jej
mocno na serce jako ojciec duchowy. „Gdy ja jestem w złym humorze, nie powinno to
się przydarzyć, aby moja córka odpłacała się tym samym swemu ojcu" — dodaje ze
złotym humorem.
Krótko mówiąc — prawdziwa pobożność polega na miłości do Boga, a miłość
Boża zawiera w sobie miłość do bliźniego. Tej prawdy pominąć nie można. „Jeżeli
kochamy Boga – pisze ks. Berthier – pragniemy także, aby i inni Go kochali. Dlatego
powinniśmy dbać o formy grzecznościowe. One zdobywają nam serca i zaufanie
bliźnich".
Ks. De Lombaerde, który lata całe mógł z bliska obserwować ks. Berthiera, mówi
o nim słusznie, że modlitwa była dlań światłem dla ducha, spokojem dla jego serca i siłą
dla jego woli. Całkowite oddanie się Bogu i odpoczynek w Nim dały temu
niezmordowanemu pracownikowi potrzebną siłę do wykonania wyczerpującej pracy aż
do śmierci. Czyż mylilibyśmy się, doszukując się w jego wewnętrznym doświadczeniu
głębszej przyczyny jego przekonania, z którym pragnął i innych skłonić do oddania się
Bogu i szukaniu pokoju w Nim.
Nie jest więc wcale rzeczą dziwną, że kapłan, którego praca wypływała z tak
żywej wiary, szukał odpoczynku w Bogu. Kto tak jak ks. Berthier przepojony był
prawdą, iż Bóg jest wszystkim, a stworzenie niczym, powinien chyba dla siebie i innych
pojąć, jak prawdziwe są słowa, które tak często powtarzał za św. Augustynem:
„Stworzyłeś nas, Boże, dla siebie — i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie
odpocznie w Tobie".

Rozdział XXVI - WIERNY AŻ DO ŚMIERCI
Przebiegliśmy ścieżki życia ks. Berthiera, przypatrywaliśmy się jego dziełu i jego
uczniom — i zatrzymaliśmy się przy rozważaniu jego duchowych kierunków i ideałów,
które były źródłem jego postępowania. Teraz nadszedł moment, by w naszym
opowiadaniu przeżyć z nim razem chwilę zejścia z tego świata.
Widzieliśmy, że w ostatnich latach rozwinął troskliwy o. Założyciel wyjątkowo
żywą działalność, która go więcej niż kiedykolwiek przykuła do warsztatu pisarskiego.
Miał przeczucie, że już niewiele czasu mu pozostaje do pracy i troski o swoich synów
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duchowych. Chciał działać, dopóki widniał dzień, ponieważ czuł zbliżającą się noc, w
której nikt już działać nie może.
Właściwie był zawsze, przez całe życie, człowiekiem słabego zdrowia. Chociaż, o
ile wiadomo, po ciężkiej chorobie z pierwszych lat po święceniach kapłańskich, nie było
nawrotów, to jednak zdrowie ks. Berthiera pozostawiało często dużo do życzenia. Od
czasu do czasu musiał na parę tygodni kłaść się do łóżka lub odpoczywać.
Z listu do siostry Salezji (23. V. 1884 r.) dowiadujemy się, że czuł się źle dłużej
niż miesiąc. Na krótko przed rozpoczęciem fundacji nowego zgromadzenia w Grave
przechodził kurację zdrowotną w zakładzie św. Józefa w Corps, gdzie zajmował się
trochę pracą w ogrodzie. W październiku 1900 roku zawiadamia swego przełożonego
generalnego o. Perrin, że był chory. W jednym zaś z listów pochodzących
prawdopodobnie z roku 1902 po omówieniu spraw materialnych donosi, że przeleżał
prawie dwa tygodnie w łóżku. Te przypadkowo uzyskane dane o stanie jego zdrowia,
każą nam się domyślić, że było takich wypadków więcej, o których nam nie wiadomo.
Przez całe życie nawiedzały go przykre bóle. W Grave często się zaziębiał i do
tego przyłączał się uporczywy kaszel. Grypa, której ulegał każdej zimy, w roku 1907
dała mu się silnie we znaki. Było to w styczniu. Ks. de Lombaerde twierdzi, że była
połączona z początkami zapalenia płuc. Choroba ta znów przykuła go na parę tygodni
do łóżka. Niektórzy w domu już w tym czasie martwili się o przyszłość zgromadzenia.
„Gdyby Opatrzność kiedyś miała sprowadzić Panią do Grave — tak pisze dnia 21
stycznia 1908 roku do pani Bidaut — będzie to dla mnie wielkie święto, ale Pani nie
powinna zbyt długo zwlekać ze swymi odwiedzinami, gdyż każdego roku przeżywam
ciężki kryzys grypowy. Najważniejszą rzeczą jest, abyśmy tylko dostali się do nieba.
Niech mi Pani dopomoże w uzyskaniu tej łaski".
Jedną z przyczyn wieloletnich cierpień była chroniczna choroba krtani, może
pewnego rodzaju bronchit. Ale nie było też wątpliwości, że ten zbliżający się do kresu
sił i nadzwyczaj pracowity człowiek, dostatecznie się nie szanował. Nie uważał swoich
przykrości i cierpień cielesnych za zbyt groźny objaw i za tak niebezpieczne, jak one w
rzeczywistości były. Najchętniej brał tak często jak tylko mógł, udział we wspólnym i
regularnym życiu wspólnoty. Należy się spodziewać, że człowiek poważny o słabym
zdrowiu zawczasu widzi śmierć przed sobą. Tak samo chyba było u ks. Berthiera.
Dlatego jego słabe zdrowie, szczególnie w ostatnich latach, miało niemałe znaczenie.
Myśl, że może nadejść szybki koniec, nie pozostała bez wpływu na jego czujność
duchową. Dostrzegamy w życiu ks. Berthiera uderzające pogodzenie się z myślą o
śmierci. Myśl ta pojawiła się już dość wcześnie i dość często w jego życiu. Mniej więcej
już na dwadzieścia trzy lata przed śmiercią, miał wówczas lat czterdzieści pięć, pisał do
siostry Joanny Salezji: „Bądźmy gotowi, moja droga córko w Jezusie Chrystusie!
Uprośmy sobie dobrą śmierć! Rozumiem dobrze, że to jest łaska nad łaskami". Gdy
chodzi o jego czas spędzony w Grave, to na podstawie dostępnych nam źródeł owych
ostatnich trzynastu lat jego życia łatwo można by uwić pokaźny wieniec podobnych
myśli i wypowiedzi na temat ostatnich zarządzeń. Oto tylko niektóre z tych
sformułowań: „Niech Pani uprosi u Niego (Jezusa), abym Go ukochał i przejęty był
świętą bojaźnią, a potem umarł śmiercią szczęśliwą, kiedy Mu się spodoba stąd mnie
odwołać" — tak pisze we wrześniu 1896 roku do pani Vidal. Do pani Bidaut z okazji
życzeń wysyłanych na Nowy Rok 1897 pisze:
„Niech się Pani pomodli, aby (Chrystus) był przy mnie i chronił mnie, abym też
jeszcze mógł coś dla Niego uczynić, dopóki żyję, i aby mnie odwołał, kiedy zechce —
przez śmierć szczęśliwą. Nie mam, jak zwykle, żadnej innej myśli".
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Na Boże Narodzenie 1901 roku pisze do o. Ludwika Beaup:
„Niech się Ojciec pomodli za mnie. Jestem już stary i moja godzina nie może być zbyt
daleka. Oby Bóg nie dopuścił, abym od Niego był odtrącony".
W roku 1903 zwraca się w swoim testamencie do sióstr pomocniczych w Grave:
„Nie muszę moim córkom przypominać, aby się za mnie modliły, wiem, że to czynią. Za
mego życia potrzebuję więcej modlitwy, aniżeli po śmierci, bo jeżeli tylko umrę w
stanie łaski uświęcającej, wszystko jest uratowane".
„Ponieważ jestem już stary, i nigdy nie cieszyłem się dobrym zdrowiem, muszę
się liczyć z rychłą śmiercią" — pisze 19 lutego 1903 roku do biskupa ordynariusza van
de Vel. W marcu 1906 roku kładzie mocno na serce jednemu ze swoich dawnych
studentów: „Módl się za mnie zawsze szczególnie, abym umarł śmiercią
sprawiedliwego". Pół roku później wypowiada się w liście do o. Beaup: „Już zbliżam się
do końca i czekam tylko jeszcze na świętą śmierć". Tak kończył niejeden ze swoich
listów w ostatnich latach swego życia. A rozmowy z uczniami kończył podobnie: „Módl
się za mnie, moje dziecko, abym mógł umrzeć śmiercią szczęśliwą".
Jego nastawienie duchowe przy tego rodzaju wypowiedziach miało większe
znaczenie aniżeli samopoczucie fizyczne. Największą troską ks. Berthiera było, aby
umrzeć w przyjaźni z Bogiem i nie być od Niego odtrąconym na wieki. Bardzo
wymowne pod tym względem są niektóre jego wypowiedzi w książkach „Sztuka dojścia
do szczęścia" i „Klucz do nieba", które wydał w roku 1904.
„O, Boże mój, jak bolesną jest rzeczą, że mogę Ciebie znać, Ciebie miłować, a
mimo to nie być pewien, czy jestem miłości czy nienawiści godzien, mogę mieć
nadzieję, mogę Cię kochać, a mimo to muszę się obawiać, że możesz mnie odtrącić od
siebie na wieki. Co za miecz wisi nade mną, o Boże mój! Przy każdym oddechu mogę
wyzionąć duszę, za każdym uderzeniem serca mogę umrzeć i pójść na potępienie.
Jedno spojrzenie, jedna myśl wystarczy, aby trzydzieści, czterdzieści lat zasług, pracy i
pokuty, zaprzepaścić na wieki! O, jakie nędzne jest to życie, co za nieustanne
umieranie".
Końcowe słowa „Klucza do nieba" — to osobista prośba autora do czytelnika
wyrażona słowami:
„Św. Paweł lękał się, by głosząc kazania innym — sam nie poszedł na
potępienie. Więc jest powód do obawy. Dlatego odważam się na wyrażenie prośby,
aby czytelnik raczył pomodlić się za mnie o łaskę szczęśliwej śmierci".
Każdy wierzący chrześcijanin powinien uważać szczęśliwą śmierć za jedną z
największych łask i wziąć sobie do serca słowa wyryte na pomniku rzymskim
Schaepmana: „Nil morte beata beatius" — „Nic szczęśliwszego nad śmierć szczęśliwą".
Ale niezwykłym może się komuś wydać, że ks. Berthier uważał również jako łaskę,
śmierć nagłą, o nią prosił, za nią tęsknił. To chyba nie sprzeciwia się prośbie
„Suplikacji": „Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas Panie!" Myślał bowiem o
takiej śmierci, która może go spotkać nagle, ale w stanie dobrze przygotowanym.
Albowiem sens wezwania „Suplikacji" jest właśnie taki, aby nas Bóg ochronił przed
śmiercią „nieprzygotowaną". Raz słyszano go w Grave mówiącego, że uważałby za
wielką łaskę, gdyby ktoś będący w stanie łaski umarł od rażenia piorunem. I to
pragnienie nagłej ale dobrej śmierci pochodziło u ks. Berthiera z wielkiej troski zejścia z
tego świata w stanie łaski uświęcającej, w przyjaźni z Bogiem i dane mu to było razem z
poczuciem bojaźni Bożej, w której trwał z całą pokorą w ciągu swego życia. W
prawdziwie saletyńskim duchu napominał swoich wychowanków, aby w swojej
podzięce do Matki Boskiej Saletyńskiej starali się trwać w bojaźni Bożej i dbali o
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skruchę serca, tak jak to Ona w swoim poselstwie przekazała całemu ludowi. Z jego
rozmaitych wypowiedzi wynikało, że nie lękał się wcale czysto cielesnych cierpień,
długiej agonii, lecz prosił o nagłą śmierć dlatego, że w takiej sytuacji szatan nie ma
żadnej możliwości do kuszenia i uwodzenia do grzechu. Obawiał się, że przy
całkowitym rozpadnięciu się sił cielesnych mogłyby zawieść i siły duchowe potrzebne
do sprzeciwiania się złu.
Należy podkreślić, że właśnie z obawą przed Boskim Sędzią, z myślą, że po
długim i zasłużonym życiu może nie dotrzeć do portu zbawienia, że grozi mu
niebezpieczeństwo zatonięcia łódki, katastrofa odtrącenia od Boga na zawsze, z takim
stanem duszy znajdował się w gronie świętych. Św. Alfons Liguori np. w pewnej
rozprawie o śmierci wyznaje, że dlatego drży przed nią, bo nie daje mu spokoju myśl, iż
zbyt mało jeszcze pokutował za swoje grzechy.
Ks. Berthier często omawiał prawdy o śmierci w czasie misji i rekolekcji. Na
temat tej prawdy ostatecznej traktuje pokaźna ilość stronic jego książek. Nie miał też
zwyczaju głosić prawd Bożych jedynie dla innych — nie stosując ich do siebie. Swoim
braciom w kapłaństwie przypominał:
„Nie wystarczy modlić się tylko o bojaźń Bożą. Musimy także przez
przypomnienie sobie rzeczy ostatecznych: śmierci, sądu i piekła — wyrwać duszę z jej
spokoju i pobudzić ją do potężnego działania. Bojaźń Boża jest wprawdzie najsilniejszą
podporą dla życia ludzkiego i najsolidniejszym fundamentem świętości, jakiej domaga
się kapłaństwo, ale nie zapominajmy i o śmierć! Może niejeden zaoponuje i powie:
„Przecież nie można żyć z ciągłą myślą tylko o niej, jest wiele innych spraw, których nie
można by wykonać, gdyby się tylko o niej myślało. Ale takie rozumowanie jest błędem!
Święci o niej myśleli i dlatego byli w stanie dokonać dzieł, które w was podziw
wzbudzają. Z tych samych względów starali się właśnie nie tracić ani chwili czasu".
Jest rzeczą prawdopodobną i bardzo możliwą, że ks. Berthier, jako dziecko
swego czasu, stał pod wpływem tych prądów duchowych, których dzisiaj nie bardzo
lansujemy. Możliwe też, iż pewne naturalne skłonności do obawy, nieśmiałości i lęków
tutaj właśnie miały swoje źródło. Bojaźń Bożą czerpał z życia i przykładów świętych. Tu
była jego szkoła myślenia i postępowania. Gdy widział i odczuwał, że zbliża się
rozstrzygająca godzina życia, starał się nie utracić ani jednej chwili. I jego ma zastać
śmierć, i nawet śmierć nagła, w pełni przygotowanym.
Chociaż, jak twierdzą jego uczniowie, był zawsze gotowym na śmierć, to jednak
odczuł jeszcze potrzebę przygotowania się w wyjątkowy sposób. W tym celu chciał
spędzić czas w jeszcze większym odosobnieniu i skupieniu. Najpierw, dnia 27 maja
1907 roku, odprawił w domu macierzystym trzy dni skupienia, a potem oznajmił, że
udaje się na kilka dni do ojców Cystersów w Nieuwkuik w Holandii celem
przygotowania się na śmierć.
„Gdy o mnie chodzi — tak przemawiał do swojej rodziny zakonnej — to nie
wiąże mnie już wiele, albo zupełnie nic z tym światem. Moją jedyną troską jest jeszcze
przygotować się odpowiednio na szczęśliwą śmierć. Gdyby ksiądz Carl jako kapłan i
jego Rada byli już formalnie powołani, byłbym natychmiast poprosił księdza Biskupa w
Herthogenbosh o zwolnienie mnie z kierownictwa. Gdybym jednak przy was pozostał i
wam dalej pomagał, pozwoliłbym wam samodzielnie się rządzić". Dnia 4 czerwca udał
się do klasztoru w Nieuwkuik, gdzie przebywał jego dawny przyjaciel i doradca ks.
Selten, dawniejszy profesor Seminarium Duchownego w Haaren, teraz jako proboszcz
w parafii, od roku 1905. W klasztorze ojców Cystersów — oprócz ciszy i samotności —
znalazł także przyjaciół i znajomych z rodzinnych stron. Od maja 1903 roku mieszkali
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bowiem tutaj wypędzeni z kraju ojczystego Cystersi z klasztoru Pont Colbert w
Wersalu. Mieszkali na majątku Cystersów w Onsenoort blisko Nieuwkuik razem ze
swoim opatem Don Marią Bernardem Marechel. Opat był serdecznym przyjacielem ks.
Archiera, Saletyna, najlepszego przyjaciela ks. Berthiera, którego już znamy z okresu
rozwoju kongregacji saletyńskiej. W niedzielę, dnia 9 czerwca, przybył ks. Berthier
znów do Grave. Założyciel czuł się bardzo zbudowany swoimi spostrzeżeniami i
przeżyciami tych dni. Po powrocie z zapałem przemówił do swoich o pięknie i głębi
samotności.
Chociaż wszystkie inne sprawy nie przestawały interesować o. Założyciela
przebywającego w tętniących życiem klasztorach, to jednak sprawa przygotowania się
do wieczności stała się pierwszoplanową. Świadczy o tym treść listu skierowanego do
pani Bourbesson:
„Mam obecnie mniej kłopotów, aniżeli kiedykolwiek, gdyż dzięki Opatrzności
Boskiej mam zapewnione środki materialne. Nigdy zresztą nie byłem tak dobrze
wspomagany jak obecnie. Brakuje mi teraz tylko dwu rzeczy: dobrego i szczęśliwego
życia, oraz dobrej i szczęśliwej śmierci. Niech mi je Pani uprosi u Boga!" (List z dnia 8
stycznia 1908 r.).
Trzy dni potem zmarł jeden z nowicjuszów. Do głębi przejęty tą śmiercią
powiedział do całego zgromadzenia:
„Bądźmy zawsze do śmierci przygotowani. Jesteśmy może bliżsi śmierci, niż się
spodziewamy. Wkrótce z okazji swoich urodzin znów miał powód do wynurzeń
osobistych, które ktoś zanotował: „Śmierć może nadejść szybko, gdyż dzisiaj
wkroczyłem w mój 69 rok życia. Mam nadzieję, że Bóg da mi dobrą i szczęśliwą śmierć i
przebaczy mi moje grzechy".
Nie dziwili się więc uczniowie, gdy im oznajmił w dniu 20 czerwca tego roku, że
udaje się znów na kilka dni, podobnie jak w ubiegłym roku, do ojców Cystersów w
Nieuwkuik, celem odprawienia rekolekcji. Polecił siebie ich modlitwom. Oto jego
słowa:
„Proszę was bardzo, moje dzieci, abyście się trochę pomodlili za mnie, abym
dobrze odprawił te rekolekcje i przygotował się należycie do zjawienia się na Sądzie
Bożym, jeżeli się Bogu spodoba mnie odwołać. Dzieci moje! Istnieje rzeczywista
podstawa do wielkiej obawy, jeżeli się trzeba stawić przed Bożą stolicą sędziowską po
69 latach życia. Pomódlcie się zatem do świętej Rodziny, aby mi udzieliła to, czego
pragnę."
Gdy latem 1908 roku jeden ze studentów powiedział: „Mamy nadzieję, Ojcze,
że nas Ojciec jeszcze nie opuści" — ks. Berthier dał mu taką odpowiedź: „Dziecko moje!
Teraz już mnie nie potrzebujecie! Możecie już się obyć beze mnie!" Często wypowiadał
podobne słowa. Dawał wyraz zadowoleniu, że swoje zadanie wypełnił. Podobny nastrój
odczuli wszyscy z okazji święceń diakonatu, do którego przystąpiło 14 kandydatów w
dniu 4 października 1908 roku. Ks. Berthier był obecny przy tych uroczystościach i dał
wyraz swej radości, dziękując Bogu za łaskę, jakiej udzielił Zgromadzeniu. Ale zaraz
dodał:
„Wy będziecie mogli jeszcze wiele zdziałać, moje dzieci! Ale ze mną już jest
koniec. Myślę, że to są ostatnie święcenia, które przeżywam razem z wami. Wy
możecie przygotować się do pracy, ja przygotowuję się do śmierci".
Nie czuł się wtedy dobrze, ledwo trzymał się na nogach. Ostatnie tygodnie
przed śmiercią cierpiał znów na starą i powtarzającą się chorobę, męczył go przy tym
kaszel, odezwał się bronchit. Czuł się bardzo zmęczony i udręczony chorobą. Dnia 7
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października pisał do jednego ze studentów: „Jestem chory, módl się za mnie, gdyż
bardzo potrzebuję pomocy Bożej".
Teraz przeniósł się wcześniej, niż zwykle w podobnych okolicznościach, ze
wspólnej sali do infirmerii, by nie przeszkadzać nocą innym. Odprawiał Mszę św. jak
zwykle, brał udział we wspólnych ćwiczeniach w kaplicy, siadał na cały dzień, lub na
kilka godzin do swojej ławki na wspólnej sali, by popracować, przychodził regularnie do
refektarza na posiłki, a od czasu do czasu wychodził także do ogrodu na spacer. Na
pytania, jak się czuje, odpowiadał, że jest zmęczony, nie może spać i nie ma apetytu.
Ponieważ jednak studenci widzieli, że we wszystkich ćwiczeniach bierze udział, nikomu
nie przyszło na myśl, że stan jego zdrowia jest zagrożony. Nawet ci nie zwrócili uwagi
na poważny stan rzeczy, którzy z racji swoich urzędów mieli najczęstszy z nim kontakt.
„W ostatnich dniach jego życia widziałem go kilka razy siadającego na starym fotelu",
opowiada jeden z najstarszych kapłanów Zgromadzenia. I dalej ciągnie: „Jego twarz
była wychudzona, był bardzo blady, a gdy zamknął oczy, wyglądał jak trup. Myślę, że
większość nie dostrzegała tego, mimo tego a może właśnie dlatego, że chodził do
refektarza, do kaplicy i do sali studiów. Wszędzie był z nami." Inny kapłan, który w
październiku 1908 roku był jeszcze nowicjuszem, powiada, że ks. Berthier w ostatnim
tygodniu przed swoją śmiercią mówił z zapałem i pełen energii o posłuszeństwie i o
przywiązaniu do Stolicy Apostolskiej, że słowa jego wywarły wielkie wrażenie na
wszystkich. Nasz rozmówca oświadczył, że wydawało się potem wszystkim, jakby to był
jego duchowy testament jako Założyciela.
Z tych ostatnich dni zanotowano jeszcze kilka jego rozmów: „Pomódl się za
mnie, aby Bóg miał litość nade mną, nad moją niedolą i zesłał mi dobrą i szczęśliwą
śmierć, a przy Sądzie był dla mnie miłosierny." Tak zwrócił się do pielęgniarza. Ten
jednak słyszał już niejednokrotnie ks. Berthiera przemawiającego w podobny sposób,
więc odpowiedział: „Ależ Ojcze! przecież Ojciec tyle pracował dla Pana Boga! Nie ma
więc podstawy, by się Ojciec miał lękać Jego sądów". Na to chory odpowiedział: „Wiesz
dziecko drogie, czym jestem przed Bogiem? Zwierzęciem jucznym! Niczym więcej —
Sicut jumentum ante Te!" Z pewnością odnosił te słowa do siebie w poczuciu wielkiej
pokory i swojej ziemskiej znikomości.
Dnia 15 października o godzinie 16 przyszedł do sali studiów jeden z braci, który
miał z nim jakieś sprawy do omówienia. O. Założyciel jak zwykle okazał serdeczne
ojcowskie zainteresowanie. Brat zauważył, że o. Założyciel wyglądał na zmęczonego i z
trudem odpowiadał. Na pytanie brata, jak ze zdrowiem, odpowiedział, że kaszel go
bardzo męczy i że nie może wcale spać. „Czy nie sądzi Ojciec, że jest poważnie chory?"
— zapytał brat. „Do tej pory nie! Chyba żeby jeszcze się coś do tego dołączyło". Taka
była odpowiedź.
Wieczorem opuścił infirmerię, aby udać się na wspólne czytanie duchowne.
Posłużył się teraz fotelem, zamiast jak zwykle siadać do swojej ławki. Widać było, że
jest słaby i silnie przeziębiony. Chociaż jego siły fizyczne w ostatnich tygodniach mocno
opadły, to jednak dawny ogień ducha jeszcze w nim nie wygasł. Przemawiał tego
wieczoru jeszcze raz z wielkim ciepłem i z całą siłą swego przekonania na temat
kapłaństwa i jego świętości. Wierny swemu sposobowi i zwyczajowi mówienia
przedstawił zagadnienie raczej ze strony zasad, aniżeli praktyki. Oto jego słowa:
„Musicie mieć prawdziwy ideał o kapłaństwie. Są bowiem tacy, którzy stawszy
się kapłanami, postępują zarozumiale, patrzą na innych z góry. Wydaje się im, że już
teraz, gdy doszli do celu, nie potrzebują z innymi rozmawiać i utrzymywać kontaktu.
Skoro tylko zostali wyświęceni na kapłanów, uważają, że wszystkie rozumy pojedli.
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Chcieliby zostać założycielami zakonów i klasztorów, które już dawno zostały założone.
Chcieliby wszystko na nowo ogłaszać z wyżyn. Kura zaczyna gdakać, gdy jajko zniosła.
Kapłani, którzy się pchają wszędzie i każdego chcieliby przegadać, czynią podobnie:
gdaczą jak kury. Ale kimże właściwie jest kapłan? Jest kimś, kto został wybrany z kręgu
swoich braci, aby nosił ich ciężary i za nich się modlił. Jezus Chrystus, który rzekł:
„Uczcie się ode mnie, żem jest cichy i pokornego serca, obywał się tym, co
najskromniejsze — otaczał się ludźmi najbiedniejszymi, jadał z grzesznikami, kochał
dzieci. Nie jestże kapłan innym Chrystusem? Kto ma obowiązek wychowywać
kapłanów, nie powinien odnośnie do swoich uczniów stawiać sobie żadnego innego
celu jak właśnie ten, by ukształtować ich na wzór Chrystusa, aby oni ze swej strony
znów byli zdolni kształtować tego Chrystusa w swoich wiernych. To ma na uwadze
Kościół we wszystkim, co czyni. Nie miejcie więc innego celu przed oczyma, jak tylko
ten, by kształtować Chrystusa w sobie samych i w innych. A droga do tego jest ta, że
sami będziecie starali się przyodziać się w szatę pokory i pełni gorliwości będziecie
ubogim Ewangelię przepowiadali, oraz jak św. Paweł, będziecie wszystkim służyli.
Żadną miarą nie bądźcie dumni i nieprzystępni wobec ludzi! Weźcie tę prawdziwą
naukę do serca i wszystko, co potrzeba, aby ją innym rozumnie przekazać. Trzymajcie
się w życiu osobistym Bożych linii postępowania. Pouczajcie więcej przykładem niż
słowem. Wiele dobrego zdziałacie, jeżeli tak postępować będziecie! Rozważcie życie
proboszcza z Ars. Zastępca Chrystusa na ziemi stawia go za wzór postępowania
kapłanom całego świata. Co Ojciec święty w swojej ekshortacji przekazuje dla całego
kleru i całego stanu duchownego, to weźcie sobie również głęboko do serca".
Taka była istotna treść myśli, które rozwijał ks. Berthier wieczorem przed swoją
śmiercią wobec gremium swej rodziny zakonnej. Myśli te pochodziły z kręgu zagadnień
jego umiłowanego tematu i należy w tym miejscu podkreślić, że to ostatnie
przemówienie i ostatnie słowa zachęty kierowały uwagę na miarodajną naukę Zastępcy
Chrystusa i nakłaniały misjonarzy do dania posłuchu tej nauce. Po kolacji omówił
jeszcze ze swoimi młodymi ludźmi niektóre sprawy domowe. Gdy następnie posłyszał
rozmowę studentów, nie znających jeszcze dostatecznie języka francuskiego,
prowadzoną w języku niemieckim i holenderskim, zwrócił się do nich pełen humoru:
„Jacy jesteście szczęśliwi, moje dzieci! W raju ziemskim nie rozmawiano tyloma
językami".
Nikt z obecnych, nawet on sam, nie myślał, że to będą ostatnie słowa
skierowane do wspólnoty zakonnej. Chociaż sam liczył się z rychłą śmiercią, to jednak
naprawdę przyszła ona i dla niego samego niespodziewanie szybko. Stan jego zdrowia
był już o wiele groźniejszy, niż on sam przypuszczał.
Według wszelkiego prawdopodobieństwa ostatnia noc była dla chorego
spokojna. Był piątek dnia 16 października. Wstał jak wszyscy inni o normalnej godzinie,
gdy wielki dzwon zadzwonił na ranną pobudkę. Ubrał się i przygotował się do
odprawienia Mszy św. Nagle poczuł się bardzo źle, zrobiło mu się słabo. Fr. Burgard,
który pełnił funkcję infirmiarza, wracając po kilku minutach nieobecności, zauważył, że
chory siedzi na krawędzi łóżka, z głową przechyloną do tyłu, z oczyma błędnymi.
Infirmiarz zorientował się, że z chorym jest źle, położył go na łóżko i pobiegł szybko do
zastępcy o. Założyciela, ks. Carla, zawiadamiając o groźnej sytuacji. Księża Carl i Trampe
opuścili pospiesznie kaplice i udali się do infirmerii. Skonstatowali, że jest to agonia. Do
ciężkiego bronchitu dołączyły się nowe dolegliwości sercowe. Chory nie mógł złapać
tchu, prosił, by otworzyć okno. Szeptał modlitwy. Ks. Trampe zwrócił się do ks. Carla:
„Chory umrze jeszcze bez Sakramentów św." Gdy zastępca zwrócił się z propozycją,
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czyby chory nie zechciał przyjąć Sakramentów świętych, otrzymał odpowiedź, że
jeszcze odprawi Mszę św. Z wszystkich tych okoliczności wynika, że ks. Berthier nie
zdawał sobie absolutnie sprawy z tego, że nadeszła jego śmiertelna godzina. Wszyscy
byli przerażeni i zdezorientowani. Chociaż niewiele można było już tutaj poradzić, to
jednak chcieli uczynić to, co uważali za najlepsze, by ułatwić mu moment przetrzymania kryzysu. Zaproponowali, by podano mu ciepły napój na wzmocnienie. Ale chory
odmówił. „Chcę jeszcze moją Mszę św. odprawić" — taka była jego niezmienna
odpowiedź. Gdy ks. Carl po raz trzeci wysunął propozycję udzielenia Sakramentu
chorych, zareagował na to słowami: „Zostawcie mnie w spokoju, moje dzieci! Wy mnie
zamęczacie!"
Oceniał swój stan jako chwilowe zasłabnięcie, które minie. I dlatego powtarzał
pragnienie odprawienia Mszy św. Temu stanowi rzeczy i tym okolicznościom należy
przypisać, że otoczenie było zdezorientowane i z ledwością zdążono mu udzielić
Namaszczenia Olejami świętymi. Nim ks. Trampe, drugi asystent, skończył ceremonie
udzielania Sakramentu Chorych, umierający, który do ostatniej chwili nie stracił
przytomności umysłu, oddawał cicho i spokojnie Bogu ducha. W tym ostatnim
momencie, gdy szafarz Sakramentu jeszcze odmawiał ostatnie modlitwy, przybył do
łoża umierającego ks. dziekan Sprangers i udzielił mu błogosławieństwa apostolskiego
na godzinę śmierci.
Była godzina 6.15 rano, gdy ks. Berthier zmarł. Walka ze śmiercią trwała mniej
więcej godzinę.
Ks. Berthier prosił o nagłą śmierć jako o wielką łaskę Bożą. Bóg mu tej łaski
udzielił. Jego niespodziewane i szybkie zejście z tego świata było ciosem dla całej
młodej rodziny zakonnej. Cios ten wywołał zamieszanie. Wydawało się, że wszyscy
potracili głowy. Stanęli nad łożem umierającego o. Założyciela, nie zdając sobie
początkowo sprawy z powagi sytuacji. To może jedna z przyczyn, dlaczego nie
wszystkie sprawozdania z ostatnich chwil z sobą się zgadzają. Według pierwszego
autora życiorysu ks. De Lombaerdego, który także znajdował się w pokoju
umierającego, miał o. Założyciel wypowiedzieć następujące słowa:
„Boże mój, składam Ci ofiarę z całego życia mojego. Kocham Cię Boże, z całego
serca, kocham Cię nade wszystko!"
Ten sam świadek dodaje jeszcze, że chory w pewnym momencie otworzył oczy,
spojrzał na wszystkich zebranych i wypowiedział następujące słowa: „Jesteście
wszyscy, moje dzieci! Wszystkich was równo kocham!"
Ważni świadkowie tych wydarzeń, jak asystenci, ks. Carl i ks. Trampe, nie mogli
sobie tego wszystkiego przypomnieć, chociaż ks. Carl był nieprzerwanie przy
umierającym i wszystko bacznie obserwował. Odnośnie ostatnich słów o. Założyciela,
brak nam więc pewności, której chętnie chcielibyśmy być świadomi. Ale ostatecznie
cóż one znaczą wobec całego życia, które tak wymownie pokazało czynem jego
heroizm ducha. A to więcej znaczy od słów. Każdy, kto go znał, był głęboko przekonany,
że życie tego Męża Bożego było jednym ciągłym pasmem ofiary, i że nikogo ze swoich
dzieci nie wykluczał ze swego serca z prawdziwie ojcowskiej miłości.
Gotowość złożenia ofiary Bogu z całego swego życia została wzruszająco
przedstawiona w jego książce pt. „Sztuka dojścia do szczęścia”. Książka ta zawiera w
sobie niejedno miejsce, w którym zawarte są fragmenty osobistych przeżyć poglądów i
przekonań autora. Oto niektóre z nich:
„O, Boże mój, daj mi tę szlachetną odwagę, której mi potrzeba, abym Ci z
całego serca złożył ofiarę z życia mojego. Chcę umrzeć dla Ciebie, który dla mnie
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umarłeś. Chcę przynajmniej znieść wszystko z miłości ku Tobie, cokolwiek z cierpień
będzie Ci się podobało na mnie zesłać, w oczekiwaniu momentu, gdy udzielisz mi łaski
umierania z miłości ku Tobie.
Niepokojące wieści z pokoju śmierci przenikały do całej wspólnoty zakonnej
zgromadzonej w kaplicy. Były one hiobowe. Jedna gorsza od drugiej. Gdy jego zgon
został wszystkim oznajmiony, rozległ się wielki szloch w kaplicy. W drugim domu
zgromadzenia, w Notre Dame wiadomość o śmierci wywarła takie same wrażenie. W
obu domach zapanowała głęboka żałoba i przygnębienie. Nikt nie mógł swoich uczuć
przelać w słowa. Wszyscy byli tak przybici tym smutnym wydarzeniem, że chociaż
wolno było w refektarzu przy obiedzie rozmawiać, ledwo kto słowem się odezwał.
„Wydawało się nam, że słońce zgasło i już więcej dla nas nie zaświeci” – tak określił po
czterdziestu latach swoje wspomnienie jeden z naocznych świadków.
„Nie rozmawialiśmy wiele. Tak byliśmy tym wydarzeniem przybici. Co teraz z
nami będzie? Tak pomyślałem sobie” – wspomina inny świadek przeżyć związanych z tą
śmiercią.
Kilka godzin po zgonie doczesne szczątki zostały ubrane w szaty kapłańskie i
złożone na marach w pokoju śmierci. Na mary przekształcono jego drewnianą leżankę,
którą przykryto białym prześcieradłem. Prostota i ubóstwem odznaczał się ten pokój
śmierci, jak zresztą ubogie i proste było całe życie tego Męża Bożego. To ubóstwo
dzielili z nim jego uczniowie. Teraz trójka uczniów trzymała wartę, odmawiając
modlitwy przy łożu śmierci, po kolei, aż do jego pogrzebu. W niedzielę złożone jego
zwłoki do trumny cynkowej, która z kolei włożono do trumny dębowej. Wieczorem
tego dnia została trumna zamknięta.
Następnego dnia, 19 października 1908 roku, odbył się pogrzeb. Z Doornik
(Tournai) przybyło dwóch księży Saletynów, by wziąć udział w uroczystościach
pogrzebowych. Byli to księża Ludwik Comte i Ferdynand Patarin. Przybyli również
przedstawiciel zakonu o.o. Kapucynów, Jezuitów, Cystersów i księży Sercanów, aby
oddać zmarłemu ostatnią przysługę. Ks. dziekan Sprangers wygłosił słowo Boże, mowę
pogrzebową, która była rozwinięciem następującej myśli:
„Życie tego człowieka, którego nam Bóg przysłał i darował, jest wydarzeniem
historycznym. Byłoby rzeczą pożyteczną i korzystną je opowiedzieć”.
Nie było jednak możliwe, aby w tych kilku chwilach, które miał do dyspozycji,
przedstawić wielkość i bohaterstwo postaci, oraz wyjątkowość przez Boga wybranego
dzieła, którego ten Mąż Boży dokonał w Grave. Ks. dziekan nie chciał wygłaszać
zwykłem mowy żałobnej, lecz wypowiedzieć tylko „serdeczne słówko”, jak to przedtem
często czynił na prośby zmarłego, za jego życia. Zwrócił więc najpierw uwagę na miłość
zgasłego, który nie miał żadnych poddanych, lecz znał tylko „dzieci”. Jeszcze raz
przywiódł przed oczy te niekończące się troski zmarłego, do których go miłość
przywiodła, aby swoje dzieci wyżywić, nauczyć a przede wszystkim uświęcić.
A potem pełen patosu zwrócił się do osieroconych synów duchowych Zmarłego:
„Zachowujcie pamięć o tym w swoich sercach i zapamiętajcie słowa, które w tej chwili
płyną z moich ust, jakby ostatnie słowa waszego Ojca: To jest moje ostatnie
przykazanie: Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. Pamiętajcie o mojej
miłości do was, moje drogie dzieci! Po tym poznają, żeście uczniami moimi, jeżeli
miłość mieć będziecie jedni ku drugim. Wzajemna miłość wasza będzie dla świata
kamieniem probierczym, po którym poznają, żeście uczniami moimi i moimi dziećmi".
Następnie mówca rozwinął temat szczerej miłości do Zmarłego:
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„Jak jego własne dzieci nad wyraz go miłowały, tak też wszyscy inni, którzy go znali,
darzyli go tym samym uczuciem, odpłacali się sercem za serce, odpłacali się taką
miłością, którą w świecie rzadko spotkać. Czystość jego życia, szlachetność duszy,
kryształowość i bezinteresowność charakteru, niewysłowiona dobroć i usłużność,
wszystkie te cechy zdobywały mu serca, szacunek i oddanie tych wszystkich, którzy Go
kiedykolwiek spotkali lub nawet tylko z boku albo z daleka obserwowali. Kochano
rzeczywiście dobrego ks. Berthiera także i poza klasztorem. I ludzie w świecie Go
kochali, nie z wyrachowania, jak to się czasem w świecie dzieje, ale ze szczerego i
rzeczywistego oddania i przychylności, z wewnętrznego szacunku, jaki mieli dla niego.
Aby to jednym słowem określić, trzeba powiedzieć, że kochano go, ponieważ był
miłości godzien i to w oczach wszystkich wyżej wspomnianych za jego skromność,
dobroć i szlachetność. Nigdy nie widziałem, aby jakiś uczony człowiek i taki zasłużony
dla Kościoła jak on, był skromniejszy od niego! Nigdy nie widziałem, by ktoś, kto napisał
tyle książek i innych pouczał, sam był taki pokorny w swoich wątpliwościach i
trudnościach! Nigdy nie widziałem, aby ktoś mający tyle powodów do korzystania z
dorobku, nie dbał w niczym o siebie, tylko o drugich! Nigdy nie widziałem, aby ktoś
mający takie wspaniałe wyniki i sukcesy swoich przedsięwzięć, był tak cichy i nie
przypisujący sobie żadnych zasług, jak on! Jak wielkim był w oczach tych, którzy go
znali, tak był prostym i nic nie znaczącym w swoim mniemaniu. Po tych rysach
charakteru można go było za jego życia stale poznać. A tym większe one były, że
naturalne! Nie dały się ukryć. Słuchajcie osierocone dzieci, to jest to, co nazwałbym: „le
charme de sa vie", „czarem, urokiem jego życia i świętości". Bez szukania tego, bez
ubiegania się o to, bez osobistego nawet kontaktu, był przez wszystkich kochany, przez
wielkich i małych, przez tych, którzy w ten czy inny sposób go poznali, ale i przez tych,
którzy nigdy z nim nie rozmawiali albo jego mowy ojczystej nie rozumieli. Wielkie
oddanie, szacunek i cześć całego społeczeństwa jest jeszcze jednym dowodem, że
właściwa pobożność i niesfałszowana świętość są i dziś dla świata magnesem, wielką
siłą przyciągającą. Dążmy więc za jego przykładem do tego, by stać się dla Boga „miłą
wonią Chrystusową" (2 Kor 2, 15). Patrzcie! Oto prosta, ale prawdziwa nauka, którą
wyciągamy z życia zmarłego kapłana, dla którego wszystko było proste i ważne. Proste i
skromne, co do niego się odnosiło. Ważne i znaczące dla spraw, które miały służyć
chwale Bożej i zbawieniu dusz!"
Liczni mieszkańcy miasta Grave uczestnicząc w uroczystościach żałobnych stali
stłoczeni wzdłuż drogi, która wtenczas prowadziła pomiędzy domem macierzystym a
ogrodem. W głębokiej ciszy ruszył pochód żałobny na cmentarz klasztorny. Przed
trumną szli alumni Niższego i Wyższego Seminarium Zgromadzenia Misjonarzy Świętej
Rodziny, szli nowicjusze, ojcowie i bracia zakonni, księża i goście.
Na końcu ogrodu klasztornego, przy urwistej skarpie nad brzegiem Mozy
wydzielono kawałek ziemi na wieczny spoczynek zmarłych członków zgromadzenia.
Tutaj spoczywali już dobrodzieje zgromadzenia i śp. ks. Pons, który w najtrudniejszych
chwilach pomagał zmarłemu w pracy duszpastersko-wychowawczej. Tutaj w cieniu
drzew spoczęły jego doczesne szczątki.
Ks. Berthier przeżył sześćdziesiąt osiem lat i osiem miesięcy. Miał za sobą
czterdzieści sześć lat kapłaństwa, czterdzieści trzy lata profesji zakonnej w
zgromadzeniu księży misjonarzy Saletynów. Przypominamy sobie, jak to w słowach
Maryi wypowiedzianych przy zjawieniu się w La Salette do dzieci (Maksymina i Melanii)
upatrywał skrót całej nauki moralnej zawartej w Ewangelii, widział w nich jedną
powiązaną całość przykazań Bożych i kościelnych. Przez to posłannictwo z La Salette i z
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wyroków Bożej Opatrzności czuł się powołanym do głoszenia chwały Maryi jako
misjonarz Płaczącej Pani, do nawracania i uświęcania dusz. I do niego były zwrócone
słowa: „Przekażcie to całemu mojemu ludowi". Słowa te zobowiązywały. Posłannictwo
nieba, które tak trafnie zgadza się z myślą przewodnią Ewangelii, musiało być głoszone
przez niego całemu ludowi Maryjnemu. Wydawało się mu, że Płacząca Pani domaga się
od niego nowego ogniska apostolatu, aby był nowym posłańcem Jej Syna. Taki był tok
myśli ks. Berthiera, także w wychowywaniu misjonarzy. Celowi temu służyła nie tylko
szkoła apostolska w La Salette, ale i zgromadzenie misyjne, które założył szczególnie
dla spóźnionych powołań, gdy nie udało mu się tej myśli przeprowadzić w łonie
własnego zgromadzenia. Tę prawdę często wyjaśniał. Wiele znaczące jest życzenie,
które umieścił w jednej ze swoich książek na temat nowego Zgromadzenia Świętej
Rodziny:
„Oby ten instytut wspomagany modłami dusz pobożnych, miał udział w tym wszystkim,
co Najświętsza Panienka przyniosła w swoim posłannictwie z nieba i również dorzucił
swój udział w tym, co się odnosi do pouczania całego ludu o łzach i naukach Maryi".
Sercem tkwił w La Salette. Domagał się, aby nabożeństwo, które sam
pielęgnował do Matki Boskiej Saletyńskiej, rozszerzał w słowie i piśmie, przejęli także
jego uczniowie w Grave. Dwa tygodnie po jego śmierci potwierdza to także jego
następca, ks. Carl, w liście skierowanym do przełożonego generalnego księży
Saletynów, ks. Józefa Perrin:
„Czcigodny Ojciec Generał i cała Jego rodzina zakonna mogą liczyć na jego
wstawiennictwo u tronu Świętej Rodziny — Jezusa, Maryi i Józefa. Miłował on ich
bardzo i często mówił nam o nich i o Matce Bożej Saletyńskiej".
Ks. Carl kreślił dalej obraz o. Założyciela, jak tęsknił z daleka za Świętą Górą, jak
był powiązany ze swoimi współbraćmi i współczuł we wszystkich trudnościach,
szczególnie, gdy zostali wypędzeni z tego świętego miejsca i z własnej ojczyzny.
Odnawiał pamięć o La Salette i kult Płaczącej Pani w środowisku nowej rodziny
zakonnej. Potem autor listu sięga do wspomnień osobistych powtarzanych przez
zmarłego o. Założyciela:
„Opatrzność Boża przywiodła mnie wówczas niejako za rękę w te strony, gdzie
stanęło nowe zgromadzenie dzięki opiece Świętej Rodziny i Matki Bożej z La Salette —
zgromadzenie, które rokuje wielkie nadzieje... Że wy tutaj jesteście, macie do
zawdzięczenia Matce Bożej Saletyńskiej", tłumaczył swoim uczniom w Grave.
Opatrzność przyprowadziła go do cichej prowincji Nord-Brabant w Holandii, daleko od
południowej Francji. Ale łączność ze Świętą Górą w La Salette nigdy nie została
przerwana. Nigdy nie przyszło mu na myśl, aby swoje odejście z Francji traktować jako
zerwanie z La Salette. Przeciwnie! Nie tylko prawdą jest, jak zapewniał, że plan
założenia nowego zgromadzenia zakonnego powstał w jego duszy na górze Maryi w La
Salette, ale widział także w założeniu szkoły apostolskiej w La Salette i w fundacji nowej
rodziny zakonnej obowiązek urzeczywistnienia słów Maryi.
Jest to rzeczą dobrą, że na zakończenie opisu historii życia jeszcze raz
przypomnieliśmy sobie powiązania, jakie łączyły o. Założyciela z kultem Matki Boskiej z
La Salette, aby jeszcze silniej uwydatnić wspaniałą prostolinijność tej gorliwej duszy
kapłańskiej, zakonnej i misjonarskiej, aby ukazać jego wysoki i wszechogarniający ideał,
który ożywiał wszystkie jego czyny i przedsięwzięcia.
W La Salette, latem 1861 roku, poznał 21-letni Jan Berthier swoje powołanie
życiowe. Temu powołaniu został wierny aż do śmierci.
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Rozdział XXVII - NIE ZOSTAWIĘ WAS SIEROTAMI
Przełożony generalny księży misjonarzy Saletynów, o. Józef Perrin, zaznacza w
swoim dzienniku z dnia 31 grudnia 1908 roku: „Podziękowanie ks. rektora Świętej
Rodziny. Fotografia ks. Berthiera na łożu śmierci zdaje się świadczyć, że nie należy się
lękać o przyszłość jego zgromadzenia".
O. Perrin miał rację. Spokojna i uśmiechnięta twarz zmarłego nie zdradzała
niepokoju, tak jak to było i za jego życia. Kiedy tylko jakieś troski pojawiły się za czasów
jego fundacji, zawsze ufał Opatrzności Bożej, która uchroniła go od wszelkiej lękliwości.
Wychował swoją rodzinę zakonną w tym samym duchu — tak, by nigdy nie traciła
ufnej wiary w rządy Opatrzności. Dlatego też w momencie, gdy go Pan Bóg zabrał
młodziutkiemu zgromadzeniu, a pojawiły się obawy o przyszłość osieroconej rodziny
zakonnej, tym bardziej trzymano się dewizy o. Założyciela. Dał także zapewnienie
swoim uczniom, że po śmierci będzie im jeszcze więcej pomagał — niż za życia.
Zapewnienie zaczynało się spełniać. Pierwszy następca po o. Założycielu, ks. Józef Carl,
pisał w kilka tygodni po zgonie ks. Berthiera do ks. Perrin:
„Chociaż tym, co Boga miłują wszystko obraca się ku dobremu, to niemniej
pozostaje także prawdą, że ta nagła strata jest dla naszego zgromadzenia ciężkim
ciosem i doświadczeniem. Spotkało to nas dopiero w początkach naszego rozwoju. Ta
strata pozbawiła nas najsilniejszej podpory, mianowicie Ojca, który nie uląkł się wziąć
na siebie trudu życia i ofiary, aby nas wychować na misjonarzy. Swoim życiem był dla
nas światłem, a przede wszystkim przykładem w praktykowaniu cnót, na które
spoglądaliśmy z podziwem. Odejście naszego Ojca pogrążyło nas w smutku. Jednak
serca nasze nie są zaniepokojone. Całą nadzieję naszą pokładamy w zapewnieniu
naszego najlepszego Ojca, który nam powiedział: „Ufajcie, moje dzieci, ja was nie
zostawię sierotami, ani na pastwę losu. Gdy będę w niebie, sprawy ujrzę lepiej. Będę
wam mógł służyć lepszą i skuteczniejszą pomocą. Wierzymy, że nasz dobry Ojciec
rozpoczął urzeczywistniać swoje przyrzeczenie. W niebie wstawia się za swoimi dziećmi
i za tymi, których miłował".
Ks. Carl wraz ze swymi doradcami znalazł się wobec trudnego zadania. O.
Założyciel przekazał już wprawdzie przy końcu swego życia niektóre ze swoich prac i
obowiązków swemu następcy, ale był jednak jedynym przełożonym i wszystkie sprawy
docierały do niego. Prędzej niż przewidziano, musiał teraz jako następca stanąć na
własnych nogach i natychmiast, bez doświadczenia, objąć kierownictwo
odpowiedzialnego urzędu. W swoim przemówieniu skierowanym do całej rodziny
zakonnej w dzień pogrzebu, stwierdził bez ogródek, że o. Założyciel jest nie do
zastąpienia i że po jego zgonie zostaje luka, której nikt nie potrafi wypełnić. Tak było.
Ale chociaż o. Założyciel był nie do zastąpienia, to jednak jego zamierzenia nie były
nieznane. Zarówno w sprawach ducha zakonnego jak w sposobie życia swoich uczniów
z ich zewnętrzną działalnością, wszystko było wiadome.
„Zgromadzenie będzie tym, co z niego zrobicie" — powiedział kiedyś. Gdy mnie
kiedyś zabraknie, musicie prowadzić wszystko tak, aby zgromadzenie było tym, czym
się odznaczało od początku. Ta sama idea, która dzieło wprowadza w życie, powinna
przyświecać i w jego rozwoju. Jest to zasada i prawda niezaprzeczalna. Można ją
zastosować szczególnie i do naszego instytutu. W tym domu panowało od samego
początku prawdziwe ubóstwo i prawdziwa prostota. Tak rozpoczęło zgromadzenie
i w takim duchu powinno się także rozwijać. Skoro tylko nastąpi rozluźnienie na tym
odcinku, zgromadzenie już nie będzie tym samym. Gdy będę musiał odejść od Was,
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należy tą samą drogą spokojnie kroczyć dalej. Ale lękać się należy raczej wewnętrznych
trudności. Nie znaczy to, że społeczność klasztorna nie ma trudności zewnętrznych,
lecz Opatrzność Boża spoczywa przede wszystkim tam, gdzie jest ogólne dążenie do
dobra. Możecie liczyć na Opatrzność Bożą, jeżeli będziecie zjednoczeni miłością, jeżeli
trwać będziecie w pokorze i prostocie i pójdziecie naprzód po wskazanych wam
drogach. Dlatego bądźcie posłuszni swoim przełożonym i zgodni między sobą, a
zdziałacie wiele dobrego. Bóg będzie z wami. Nie lękajcie się!"
Zewnętrzny rozwój nie dał na siebie długo czekać. Pierwszy dom zakonny poza
Holandią powstał w roku 1909 w Werthenstein, w kantonie Lucerna, w Szwajcarii.
Następny powstał w roku 1910 w Wacken koło Thielt w Belgii (zachodnia Flandria) skąd
jednak z powodu braku miejsca przeniesiono się w roku 1912 do Surice koło Dinant.
Jednak wojna 1914— 1918 szybko położyła kres tej pierwszej placówce w Belgii.
Pamiętnym i uroczystym wydarzeniem było, gdy z Notre Dame w Grave przy
końcu 1910 roku pierwsi misjonarze wyruszyli na misje do Brazylii. Dnia 19 grudnia
nastąpił wyjazd z Grave. W początku 1911 roku wylądowali misjonarze w Pernambuco.
Po poduczeniu się języka objęli duszpasterstwo w części prefektury Santarem.
Wprawdzie nie podlegała już ta część tropikalnej Brazylii przy ujściu rzeki Amazonki
pod jurysdykcję Kongregacji Rozkrzewienia Wiary świętej, to jednak można było
uważać ten obszar kościelny za trudny teren misyjny, ponieważ zamieszkiwało go
jeszcze tysiące pogan. Teren był trudny również ze względu na klimat, gdzie
występowały groźna dla zdrowia febra i regularne niebezpieczne wylewy najszerszej
rzeki świata — Amazonki. W latach 1912 i 1913 otrzymali ci pierwsi misjonarze pomoc
od swoich współbraci w postaci dalszego personelu z domu macierzystego. Powoli z
biegiem lat powstały także w innych stanach rozległej Brazylii nowe placówki
zgromadzenia, zwłaszcza na północy i na południu kraju. Księża z prowincji niemieckiej
utworzyli z czasem dwie kwitnące prowincje w Brazylii: na północy w stanie Ceara z
siedzibą w Crato oraz na południu z siedzibą w Passo Fundo w stanie Rio Grande do
Sul. Obie prowincje mają już liczne stacje misyjne, w których misjonarze pełnią owocną
i błogosławioną działalność duszpasterską i obsługują całą diecezję, chociaż nie wybrali
biskupa z grona własnego zgromadzenia.
Prowincje brazylijskie prowadzą też kwitnące domy studiów, w których kształci
się młodzież zakonna.
Dwa znane nam już domy w Grave stały się zbyt szczupłe, by pomieścić szybki
przyrost nowych kandydatów. Rezydencja Notre Dame rozpoczęła w roku 1907 swoją
działalność od trzydziestu studentów. W dniu wybuchu I wojny światowej w 1914 r.
liczba ich doszła do ponad dwustu. Radzono sobie przy tym w ten sposób, że
wydzierżawiono dla celów klasztornych niektóre obiekty w mieście.
W roku 1913 przeniesiono scholastykat do miejscowości Goirle-Nieuwkerk
położonej tuż przy granicy belgijskiej. W roku 1915 otwarto dla holenderskiego
scholastykatu dom w Kaatsheuvel, położony pomiędzy Herthogenbosh a Tilburgiem.
Po tym tak bardzo dobrze zapowiadającym się początku wybuch pierwszej
wojny 1914 r. był ciężkim ciosem dla zgromadzenia. Członkami zgromadzenia wraz z
kandydatami byli przeważnie Niemcy. Więcej niż dwustu z nich zostało powołanych do
wojska. Z tej liczby padło na wojnie czterdziestu dwóch: jeden kleryk, dziewięciu
nowicjuszów i trzydziestu dwóch studentów.
Księża narodowości francuskiej, na skutek wypadków wojennych w Belgii
znaleźli schronienie najpierw w miejscowości Sait-Etienne-Valleé-Française, następnie
zaś w La Tour koło Ales. W roku 1919 udało im się otworzyć swoje własne domy w
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miejscowości Ceilhes (Hérault) i Manissy (Gard). W ten sposób zgromadzenie stanęło
silną stopą w ojczyźnie swego o. Założyciela. Do tego doszły domy założone w roku
1937 w St. Antoine (Isère) — w dawnym domu macierzystym Antonitów, przy którym
starożytny kościół zawiera jako relikwie szczątki doczesne św. Antoniego pustelnika i
wiele innych cennych relikwii.
Po wojnie marka niemiecka przechodziła długotrwałą dewaluację. To sprawiło,
że liczni studenci niemieccy nie mieli możliwości utrzymania się w Grave i w
Nieuwkerk. Okoliczność ta okazała się później zrządzeniem Opatrzności. Już dawno
zamierzano otwarcie nowego domu w Niemczech. Teraz umożliwiły to zmienione
stosunki polityczne i zamiary doczekały się szybszej realizacji. Fundacje nastąpiły teraz
w szybkim tempie: przy końcu 1919 roku dokonano fundacji nowego domu misyjnego
pod wezwaniem St. Maria w Oberhundem (Westfalia). W lutym 1920 r. otwarty został
dom misyjny St. Kilian w Lebenhan (Dolna Frankonia — Bawaria). We wrześniu 1920
roku otwarto scholastykat pod wezwaniem Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych w
Ravengiersburg (pow. Hunsriick — Nadrenia). Dwa lata później (1922) założono nowy
dom misyjny pod wezwaniem św. Józefa w Biesdorf (pow. Rittburg blisko granicy
luksemburskiej). W roku 1927 założony został dom misyjny św. Rodziny w Betzdorf
(Sieg-Nadrenia). W roku 1931 założono dom misyjny „Nazaret" w mieście Dürren
(Westfalia). Rezydencję tę przeznaczono na siedzibę władz prowincjalnych. Do tego
doszła fundacja domu w Mühlbach blisko Neustadt-Zdrój (Saale) — jako filii domu
Lebenhahn, pod wezwaniem Świętej Rodziny. Tutaj umieszczono nowicjat prowincji
zachodnioniemieckiej.
W roku 1934 komisariat szwajcarski zakłada swój drugi dom zakonny Kolegium
w miejscowości Nuollen (kanton Schwyz) — pod wezwaniem Chrystusa Króla. Od roku
1940 uczniowie Kolegium zdają maturę na prawach państwowych. W roku 1939
otwarto także Instytut Św. Antoniego w Castione di Loria (Treviso) — jako podległy
prowincji szwajcarskiej. W ten sposób weszło zgromadzenie także na teren Włoch.
Od roku 1929 zaczęła się rozwijać prowincja wschodnio-niemiecka. Pierwszy
dom pod wezwaniem „Betlejem" powstał w Langenau-Bad (Długopole-Zdrój) w tymże
roku 1929. W czerwcu 1930 założono w nabytym zamku w Rückers (Szczytna Kłodzka)
dom misyjny Regina Pacis — Królowej Pokoju. W październiku tegoż roku otwarto dom
misyjny w Bärenwalde (Bińcze, pow. Człuchów). Domy te objęła po roku 1945
prowincja polska MSF.
Również w Austrii otwarto dom zakonny w roku 1929 w sanktuarium Maryjnym
Maria Ellend (Matka Boska Pocieszenia) niedaleko Wiednia. Powyższe cztery kwitnące
szkoły zakonne tworzyły razem wschodnioniemiecką prowincję.
Po panowaniu hitlerowskim i po wojnie na skutek przegranej pozostał z tego
jedynie dom austriacki.
Także dla polskich księży zgromadzenia otwarły się możliwości, że po myśli ojca
Założyciela mogli otworzyć własne domy zakonne w swojej ojczyźnie. Pierwszy z nich
został założony w Wieluniu, drugi w Kazimierzu Biskupim w 1921 roku. Wkrótce potem
nastąpiły dalsze fundacje (Górka r. 23, Kruszewo r. 30, Bąblin r. 35, Klincz r. 38 — Z. K).
W roku 1924 wkroczyło zgromadzenie na teren Stanów Zjednoczonych Ameryki
Północnej. Pierwszy dom zakonny został założony w Bull-Dog-Lake (Stan Minnesota).
Następne powstały w stanie Teksas i w stołecznym mieście stanu Missouri w St. Louis.
W Teksasie objęli Misjonarze Świętej Rodziny w administrację szereg parafii.
Nowy rok 1926 stał się kamieniem milowym w historii młodej kongregacji
misyjnej. Otóż z holenderskiej prowincji wsiadło wówczas na okręt dwóch księży i
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jeden brat zakonny i udali się z Amsterdamu do Borneo, by tam rozpocząć pracę
misyjną. Ten niezmierzony teren tropikalny, do którego przybyli, to w ścisłym tego
słowa znaczeniu tereny misyjne podległe Kongregacji Rozkrzewienia Wiary Świętej.
Cała prawie ludność tych terenów — to prawdziwi poganie. Stacja misyjna Laham, w
południowo-wschodniej części wyspy podlegała Wikariatowi Apostolskiemu,
zarządzanemu przez o. o. kapucynów, i została oddana w zarząd Misjonarzy Świętej
Rodziny. Sami zaś ojcowie kapucyni ograniczyli się w swojej działalności do zachodniej
części wyspy. Z tej to stacji Laham z biegiem lat po napływie coraz większej rzeszy
współpracowników (braci i księży), po wielu niezmordowanych wysiłkach i trudach
misyjnych, powstały dwie diecezje z własnymi biskupami w miejscowościach:
Bandjarmasin i Samarinda.
W roku 1931 na życzenie Kongregacji Rozkrzewienia Wiary Świętej zostało
wysłanych sześciu księży z Prowincji Niemieckiej do Norwegii północnej, celem objęcia
duszpasterstwa wśród tamtejszych katolików. W ciągu dwu lat teren ten został
podniesiony do godności Wikariatu Apostolskiego.
Od roku 1932 księża prowincji holenderskiej zajmują się także ewangelizacją
terenu Jawy. Oddano im do dyspozycji diecezję Semarang zarządzaną dotychczas przez
ojców Jezuitów.
W roku 1938 księża prowincji holenderskiej obejmują także duszpasterstwo w
Chile. Z czasem przybywają następcy. Dziś pracują w siedmiu diecezjach tego kraju, a w
samej stolicy Santiago prowadzą trzy parafie.
W roku 1942 księża prowincji niemieckiej obejmują duszpasterstwo w
Argentynie. Najpierw w samej stolicy Buenos Aires, a potem zasięg ich pracy obejmuje
tereny trzech dalszych diecezji.
Z Argentyny przybyli Misjonarze Świętej Rodziny do Hiszpanii, gdzie otwarli
pierwszy dom zakonny w Arcentales, prow. Vizcaya. Do tego doszły dwie dalsze
fundacje domów misyjnych, gdzie mają się kształcić księża dla Argentyny.
W roku 1947 zostaje kanonicznie erygowana Prowincja Szwajcarska. Już w roku
1950 zostały oddane do dyspozycji tej prowincji rozległe tereny misyjne na wyspie
Madagaskar.
W roku 1960 teren ich działalności został wyodrębniony jako samodzielna
diecezja z własnym biskupem.
W roku 1958 dwóch księży prowincji niemieckiej wyruszyło do Abisynii. W roku
zaś 1961 księża prowincji francuskiej przybyli do pomocy w misji na Madagaskarze,
gdzie pracują obok terenów księży szwajcarskich. Tak więc tereny misyjne kontynentu
afrykańskiego nie obce są Misjonarzom Świętej Rodziny.
Aby ułatwić zarząd rozwijającego się coraz bardziej zgromadzenia
postanowiono podzielić całość na poszczególne jednostki administracyjne zwane
prowincjami. Tak zostało ich założonych w roku 1936 aż pięć: prowincja francuska,
zachodnio i wschodnioniemiecka, holenderska i polska. Z biegiem lat doszły jeszcze
szwajcarska, północno i południowo-brazylijskie i północnoamerykańska. Do tego
dochodzą jeszcze okręgi misyjne: argentyński, chilijski, indonezyjski i madagaskarski.
(Obecnie są już prowincjami).
Druga wojna światowa zadała Zgromadzeniu bolesne ciosy. Kwitnąca Polska
Prowincja, która liczyła w momencie wybuchu wojny siedemdziesięciu dwóch księży,
pięćdziesięciu dziewięciu scholastyków, pięćdziesięciu czterech braci zakonnych,
trzydziestu dziewięciu nowicjuszy, oraz stu pięćdziesięciu studentów w Niższym
Seminarium Duchownym, poniosła stratę w liczbie pięćdziesięciu śmiertelnych ofiar
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(nie licząc studentów) — piętnastu księży, ośmiu kleryków i dwudziestu siedmiu braci
zakonnych. Obie prowincje niemieckie miały pięćdziesięciu sześciu zabitych i
zaginionych.
Także misjonarze w Indonezji przeszli ciężkie doświadczenia. Japończycy
umieścili wielu w obozach dla internowanych, skąd wielu misjonarzy wyszło ze
zrujnowanym zdrowiem. Trzech księży zostało zastrzelonych, a jeden ksiądz i jeden
brat zakonny zmarli na skutek niedostatków.
Z tych bolesnych ran i ciosów, zależnie od konieczności i możliwości, zaczyna się
zgromadzenie szczęśliwie odradzać.
W roku 1957 zarząd generalny zgromadzenia z domu macierzystego z Grave
został przeniesiony do Rzymu, gdzie na ten cel wybudowano nowy wspaniały gmach,
mający również służyć jako międzynarodowy instytut dla księży poszczególnych
prowincji, którzy tu przybędą na studia w uniwersytetach kościelnych.
Stary dom macierzysty stał się siedzibą prowincjalatu holenderskiego. Prowincja
holenderska prowadzi swoje szkoły średnie w Kaatheuvel — dom św. Antoniego i w
Horst — dom misyjny „Nazaret". Do domu misyjnego „Nazaret" dochodzą także jako
eksterniści od szeregu lat kandydaci spóźnionych powołań kleru świeckiego. Na
życzenie biskupów holenderskich przyjęli Misjonarze Świętej Rodziny w administrację
także szereg parafii, jak w Amsterdamie, Tilburgu i w Helmond. Od roku 1944
prowadzą misjonarze prowincji holenderskiej w Amsterdamie jako novum dzieło
„Otwartych drzwi", które ma na swoim koncie szereg nawróceń. Jest to punkt
informacyjny dla spraw religijnych, gdzie każdy bez różnicy wyznań może otrzymać
informacje w interesujących go kwestiach religijnych. Odpowiednie eksponaty w oknie
wystawowym zwracają przechodniom uwagę na tę placówkę, wzbudzając zarazem
zainteresowanie sprawami religijnymi. Tam odbywają się również odczyty publiczne
oraz katechizacja konwertytów.
Obraz całego zgromadzenia wyglądał w roku 1962 według dostępnych źródeł i
statystyk, następująco:
Zgromadzenie działa na czterech kontynentach świata. Ma swoje placówki w 17
krajach. W Europie: Austria, Belgia, Francja, Holandia, Hiszpania, Norwegia, Niemiecka
Republika Federalna, Polska, Szwajcaria, Włochy. W Ameryce: Argentyna, Brazylia,
Chile, Stany Zjednoczone. W Azji: Indonezja. W Afryce: Abisynia, Madagaskar.
Kongregacja Rozkrzewienia Wiary Świętej zleciła Misjonarzom Świętej Rodziny
cztery samodzielne okręgi kościelne do administracji. Są to biskupstwa Bandjarmasin i
Samarinda na wyspie Kalimantan (Borneo), Morombe na Madagaskarze i Wikariat
Apostolski w Tromsö w Norwegii.
Zgromadzenie jest podzielone na dziewięć prowincji i na cztery regiony
prowincjonalne (przyszłe prowincje). Posiada siedemdziesiąt sześć domów zakonnych z
przełożonymi lokalnymi i sześćdziesiąt jeden stacji misyjnych.
Dla przedstawienia przeglądu generalnego są liczby i statystyki niezbędne. W
ich ramach przejawia się łaską Bożą prowadzona działalność ludzka. Ale to tylko
zewnętrzna strona rzeczywistości. Co zaś istotnie bywa dokonywane, nie da się ująć w
kategorie liczby i statystyk. Drogi Boskie są niezbadane. To, czego dokonuje Bóg
poprzez ofiary i modlitwy poszczególnych członków Zgromadzenia, tego nie da się na
zewnątrz dostrzec. Skromność, która dyktuje te słowa, nie powinna nam jednak
zasłaniać oczu na prawdziwą efektywność dzieła ks. Berthiera. Założyciel rozpoczął
swoje dzieło w nadzwyczaj skromnych warunkach w Grave, zatroskany przed swoją
śmiercią o jego rozwój w przyszłości.
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Czyż nie istnieją uzasadnione podstawy, by przyjąć, że jego wstawiennictwo
przyczyniło się do tego błogosławieństwa Bożego i, że dotrzymał swego przyrzeczenia.
Jest rzeczą pewną, że ks. Berthier już za życia uważany był za świętego i w opinii
świętości zszedł z tego świata. Ten stan trwał także i po jego śmierci. W wypowiedziach
bardzo wielu kompetentnych osób panuje zawsze i nieodmiennie uzasadnione
przekonanie, że praktykował cnoty chrześcijańskie w stopniu nadzwyczajnym, a nawet
heroicznym.
Mocne przekonanie, że mają do czynienia ze świętym, doszło do głosu w opinii
studentów, gdy nadszedł moment jego zgonu. Gdy leżał na łożu śmierci, wielu cisnęło
się do niego, by ucałować jego ręce i nogi, ubiegano się o pozyskanie przedmiotów jego
osobistego użytku. To stało się nie tylko dlatego, by zyskać pamiątkę po Założycielu,
lecz aby być w posiadaniu pamiątki po świętym.
Czy były to tylko zewnętrzne i chwilowe momenty egzaltacji lub przesadnej czci
wobec niego? Bynajmniej. Faktem jest, że cześć wobec Założyciela była powszechna w
całej społeczności zakonnej. A przecież ci przedstawiciele spóźnionych powołań nie byli
ludźmi, którzy daliby się ponieść uczuciom. Wielu z nich było przy o. Założycielowi
przez szereg długich lat. Raczej należało się spodziewać czegoś innego. Późniejsze
badania tych bardzo trzeźwych ludzi świadczą, że każdy z nich, gdy wiele lat później
zeznawał przed sądem kościelnym, lub w innej formie, wypowiadał się raczej trzeźwo,
rzeczowo, bez uczuć i egzaltacji. „Byliśmy przekonani, że to był święty... Każdy nazywał
go świętym... Uważaliśmy go zawsze za świętego...
Wszyscy myśleli i mówili: umarł święty..." W takim sensie i w takich słowach
wyrażali się dawniejsi jego studenci. Jeden z nich wyraził się z wprost wzruszającą
prostotą: „Gdy kiedyś czytałem życiorys św. Alfonsa Liguoriego, porównywałem to
życie z życiem naszego o. Założyciela. I doszedłem do przekonania, że skoro św. Alfons
był tak wielkim świętym, to nie mniej jest nim nasz o. Założyciel. Człowiek, który w ten
sposób kocha i ćwiczy się w umartwieniu, który zaparł się całkowicie siebie samego, i
tak nade wszystko dąży do chwały Bożej — i ma tylko zbawienie dusz przed oczyma, że
taki człowiek osiągnął naprawdę szczyty świętości."
„Umarł święty", mawiali także mieszkańcy Grave, gdy dowiedzieli się o jego
śmierci. Ks. Berthier prowadził w swoich koszarach zupełnie ciche życie, nie utrzymując
żadnego kontaktu z mieszkańcami Grave. Od czasu do czasu tylko odwiedzał ks.
dziekana i burmistrza, i często widywano go, gdy szedł do Notre Dame, które leżało
trochę poza miastem, czasem odwiedzał kogoś w szpitalu. To było wszystko. Ale mimo
tego ukrycia, chociaż ten kapłan francuski był tak skromny, to jednak nie mógł zostać
nieznanym nikomu. Nie tylko duchowieństwo z dziekanem na czele, ale także
społeczeństwo miasta uważało go za świętego. Nie inaczej myśleli o nim ojcowie
Kapucyni w Velp, ojcowie Jezuici z sąsiedniego „Mariendaal" lub ojcowie
Redemptoryści z Herthogenbosh. Miał opinię kapłana bardzo ascetycznego, świętego,
wyjątkowego Męża Bożego.
Że w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia studenci szkoły apostolskiej
w La Salette, którzy go tylko tu i ówdzie słyszeli i widzieli, uważali go za prawdziwego
świętego, mówi mniej, niż zdanie człowieka, który w Leuk-Susten w Szwajcarii żył z Nim
jako podwładny z przełożonym. Był nim ks. Józef Pinardy MS. W jego wypowiedziach są
momenty krytyczne odnośnie wykonywania urzędu przełożonego. Ale mimo to dodaje:
„Jego cnota wydawała mi się tak prawdziwą, że byłem całkowicie pod jej urokiem.
Toteż raczej odnosiłem się do niego jako dziecko do Ojca, i z uwielbieniem, które
okazuje się zwykle świętym".
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W korespondencji ks. kardynała Langénieux znajdujemy zwroty dotyczące ks.
Berthiera: „Ten święty człowiek", „Ten mąż Boży". Ks. bp Paulot, wikariusz generalny z
Reims, ujął swoje wrażenia z dawniejszych kontaktów z nim w następujących słowach
w roku 1928: „To był na wskroś i całkowicie Mąż Boży. To był święty. Tak myślałem o
nim wówczas i mojego zdania o nim nie zmieniłem".
Nic więc dziwnego, że zarząd generalny Misjonarzy Świętej Rodziny nie mógł
zostać obojętnym wobec tej powszechnej opinii o świętości o. Założyciela i sam żywił
zresztą nadzieję, że ks. Berthier będzie kiedyś wyniesiony na ołtarze. Gdyby kiedyś
doszło do tego szczęśliwego wyniku, że przez najwyższy urząd kościelny postawiono by
go na świeczniku jako wzór do naśladowania, wówczas zarówno wierni jak i jego
uczniowie będą jeszcze więcej starali się naśladować jego cnoty, a założone przez niego
zgromadzenie misyjne pomnoży swoje zbawienne wpływy.
Mając to wszystko na uwadze, podjął zarząd generalny MSF odpowiednie kroki,
by przygotować grunt pod właściwą akcję beatyfikacyjną. Już w roku 1926 ówczesny
przełożony generalny, ks. Antoni Trampe, polecił ks. Piotrowi Ramersowi zbierać
odpowiedni materiał, studiować życie o. Założyciela, badać jego pisma zarówno
drukowane jak i niedrukowane, rękopisy, jak i świadectwa współczesnych świadków.
Prace te zostały szczęśliwie doprowadzone do końca.
Została ułożona modlitwa o beatyfikację ks. Berthiera w języku niemieckim,
francuskim, holenderskim i otrzymała Imprimatur biskupa z Herthogenbosh w dniu 24
lutego 1930. Drukowano ją na obrazku z podobizną o. Założyciela i zaczęto ją
kolportować. Wtedy zaczęły też napływać różne opisy wysłuchanych próśb za
przyczyną ks. Berthiera.
Gdy cała ta akcja zaczęła się normalnie rozwijać i dostarczone dowody zostały
opracowane, wówczas przełożony generalny, ks. Antoni Trampe, zamianował ks. dr
Józefa Kauera MSF, prokuratora zgromadzenia u Stolicy Apostolskiej, postulatorem
sprawy do procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego ks. Berthiera. Zadaniem jego
było przygotować w charakterze przedstawiciela Zgromadzenia sprawę do procesu
beatyfikacyjnego przez Stolicę Apostolską według wymagań przepisów prawa
kanonicznego i długoletniej tradycji Kościoła. Ks. Kauer przebywający wówczas w
Rzymie zamianował ks. Ramersa wice-postulatorem sprawy — do tak zwanego procesu
informacyjnego, zwanego także procesem wprowadzającym. Miał on się odbyć w
diecezji Herthogenbosh, gdzie ks. Berthier dokonał swego świątobliwego żywota. W
ten sposób na kilka lat przed drugą wojną światową zostały dokonane pierwsze kroki,
potrzebne do podjęcia dalszych ważnych decyzji, czyli bezpośredniego przygotowania
do samego już procesu. Nie udało się jednak wice-postulatorowi sprawy doprowadzić
w owym czasie dzieła do końca z powodu różnego rodzaju przeszkód, oraz z powodu
wypadków polityczno-historycznych, które kazały rzecz odłożyć do bardziej
sprzyjających momentów.
W roku 1947 odbywająca się Kapituła Generalna w Grave wyraziła w dniu 18
czerwca życzenie, aby zostały na nowo podjęte prace dla wszczęcia procesu
beatyfikacyjnego o. Założyciela. Dnia 1 lipca tego roku skierowała Kapituła Generalna
do ordynariusza miejsca ks. bp Mutsaertsa w Herthogenbosh prośbę podpisaną przez
wszystkich Ojców Kapitulnych, aby wszczął pierwsze kroki celem otwarcia procesu
informacyjnego. Ks. Biskup pismem z dnia 13 stycznia 1948 roku dał pozytywną
odpowiedź. Ks. Generał Dehrenbach pismem z dnia 15 sierpnia 1948 roku, zamianował
ks. dra H. Barnhoorna postulatorem sprawy. Ks. Józef Smith, który dnia 20 września
tego roku został zamianowany wice-postulatorem sprawy, zwrócił się pismem z dnia 20
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grudnia 1950 roku do biskupa Herthogenbosh o urzędowe otwarcie procesu
informacyjnego. Dnia następnego ordynariusz miejsca, wspomniany ks. bp Mutsaerts,
przychylił się do prośby i zamianował członków sądu dla postulowanego procesu. Dnia
31 grudnia tegoż roku został ustanowiony sąd biskupi w pałacu biskupim i dnia 10
stycznia 1951 roku odbył swoje pierwsze posiedzenie. Posiedzenie końcowe miało
miejsce dnia 18 marca 1953 roku. Prace przygotowawcze wyznaczone przez prawo
kościelne, miały mimo wszystko wielkie znaczenie. Jak wiadomo, w takich sprawach
odbywa się potrójny proces. Pierwszą fazą jest zbadanie wszystkich pism Sługi Bożego.
Druga faza ma za zadanie udowodnić, że nie było uprzedniego kultu Sługi Bożego.
Trzecia faza jest procesem o świętości Sługi Bożego, o heroiczności jego cnót i cudach
za jego przyczyną zdziałanych. Przy tej ostatniej fazie przesłuchanych zostało
czterdziestu dziewięciu świadków, z czego czterdzieści jeden w Herthogenbosh, a
ośmiu w oddzielnym procesie informacyjnym w Grenoble. W ten sposób zostały
zakończone wszystkie prace wymagane przez Stolicę Apostolską.
Innym ważnym wydarzeniem, mającym związek z poprzednimi, była
ekshumacja zwłok Sługi Bożego, oględziny doczesnych szczątek i przeniesienie ich do
nowego grobowca, co nastąpiło na zarządzenie biskupa z Herthogenbosh dnia 22
kwietnia 1953 roku, czyli w miesiąc po posiedzeniu końcowym. Jakie to ma znaczenie,
nietrudno sobie wyobrazić. Skoro ks. Berthier praktykował cnoty w skali heroicznej,
istnieje realna nadzieja, że kiedyś spocznie na ołtarzach, gdzie będzie odbierał cześć
należną błogosławionym i świętym. Dlatego było wskazane, aby jego doczesne szczątki
zachować przed dalszym rozkładem. Przez nowo zbudowane mauzoleum-kaplicę, która
znajduje się przy ulicy i ma wolny dostęp dla wszystkich, przygotowano słudze Bożemu
godne miejsce wiecznego spoczynku i umożliwiono wiernym dostęp do odmawiania
modlitw i zanoszenia próśb do niego. Mała kaplica-grobowiec swoją prostotą w
budowie jest pięknym i godnym miejscem wiecznego spoczynku Sługi Bożego. Od
chwili, gdy doczesne szczątki Sługi Bożego tam spoczęły, kaplica jest nawiedzana przez
wielu wiernych modlących się ze czcią do Sługi Bożego.
Przy zakończeniu procesu biskupiego stajemy dopiero na początku o wiele
rozleglejszego postępowania. Na zarządzenie biskupa w Herthogenbosh dokonano
urzędowego odpisu akt procesu, który wraz z egzemplarzami wszystkich pism o.
Założyciela został przekazany przez postulatora sprawy do Kongregacji Obrzędów w
Rzymie, dnia 28 kwietnia 1953 roku. Możliwie szybko zostały poruszone wszystkie
sprężyny, żeby sprawa ruszyła z miejsca w Rzymie. Dnia 5 czerwca zostały wydane dwa
papieskie dekrety, z których pierwszy mówił o otwarciu przebiegu procesu
informacyjnego, a drugi zawierał nominację dla kardynała Tisseranta, członka
Kongregacji Obrzędów, jako członka „Ponens" albo inaczej obrońcy sprawy w dalszym
prowadzeniu procesu Sługi Bożego, Jana Berthiera. Wszyscy kardynałowie, należący do
Kongregacji Obrzędów, mają prawo wypowiadać się za lub przeciw sprawie. Kardynał
Ponens ma zaś obowiązek wszystkie zagadnienia sprawdzić, kierować sprawą i w
posiedzeniach Kongregacji wypowiadać swoje zdania na korzyść lub niekorzyść
zleconej mu sprawy.
Na początku 1954 roku zamianował ks. kardynał dwóch teologów, którzy mieli
zbadać pisma ks. Berthiera. Przy końcu 1957 roku obydwaj rewizorzy byli gotowi ze
swoją pracą i złożyli swoje raporty na piśmie. W posiedzeniu z dnia 24 lutego 1959 roku
na temat raportu rewizorów, Kongregacja Obrzędów oświadczyła, że nic nie stoi na
przeszkodzie w dalszym prowadzeniu procesu beatyfikacyjnego. Ta pozytywna opinia
została zakomunikowana dnia następnego Ojcu świętemu, który przychylnie ją
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zatwierdził. Możemy więc mieć uzasadnioną nadzieję, że wkrótce zostaną wszczęte
dalsze kroki celem doprowadzenia sprawy do szczęśliwego zakończenia.
Jednak jest jeszcze daleka droga do osiągnięcia ostatecznego celu. Czy te
rozległe, czasochłonne i nadzwyczaj wnikliwe prace, które potrwają jeszcze całe lata,
zostaną w końcu ukoronowane kanonizacją? To jest oczywiście tajemnicą Bożą.
Musimy powiedzieć, że wielka istnieje różnica między naszym ludzkim przekonaniem, a
ostateczną decyzją Kościoła. Sądzimy jednak, że wolno mieć już dostateczne podstawy,
by podziwiać i czcić postać ks. Berthiera, nie powinniśmy jednak wyprowadzać
przedwczesnych wniosków. Jego biografowie i wszyscy, których wypowiedzi oni cytują,
są ludźmi omylnymi, co zawsze grozi popełnieniem błędu. Nie w tym znaczeniu
oczywiście, żeby lekceważyć oświadczenia złożone pod przysięgą. One mają swoją
wartość podobnie jak praca badawcza biografa, podejmowana sumiennie i uczciwie.
Ale mimo wszystko, gdy idzie o ogłoszenie kogokolwiek z ludzi za świętego, tam zawsze
ostatnie rozstrzygające słowo ma Stolica Apostolska.
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Dodatek
50 LAT DZIAŁALNOŚCI POLSKIEJ PROWINCJI MISJONARZY ŚWIĘTEJ RODZINY
(1921—1971)
opracował ks. Tadeusz Dusza MSF
1. Pierwsze domy Zgromadzenia w Polsce (1921—1928)
Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny, założone w r. 1895 przez Sługę
Bożego, ks. Jana Berthiera (1840—1908), a mające na celu powiększenie liczby
misjonarzy przez kształcenie młodzieży, zwłaszcza ubogiej i w wieku spóźnionym, w
roku 1920 posiadało swoje domy zakonne w Holandii (4), we Francji (2), w Niemczech
(3), w Szwajcarii (1), w Belgii (1), w Brazylii (2). Liczyło wtedy osiemdziesięciu pięciu
kapłanów, sześćdziesięciu czterech kleryków, trzydziestu jeden braci zakonnych i stu
siedemdziesięciu uczniów. W tym gronie znajdowali się Polacy, pochodzący ze Śląska,
Pomorza i dawnej Galicji. Pragnienia swe, by zbliżyć myśl misyjną swoim rodakom
znajdującym się jeszcze pod trzema zaborami, zrealizowali już w r. 1910, wydając
miesięcznik w języku polskim „Posłaniec Świętej Rodziny", pod redakcją wtedy jeszcze
kleryka, Antoniego Kuczery. Gdy w r. 1918 Polska odzyskała swój byt państwowy,
poczynili kroki, by otworzyć domy zakonne Zgromadzenia w odrodzonej ojczyźnie.
Trudną misję tworzenia domu zakonnego w Polsce powierzył ówczesny generał
Zgromadzenia, ks. Antoni Trampe, ks. Antoniemu Kuczerze, którego znał z pracowitości
i umiejętności organizacyjnej.
Dzięki życzliwości ks. biskupa Stanisława Zdzitowieckiego, ordynariusza w tym
czasie diecezji kalisko-włocławskiej, ks. Kuczera otrzymuje stojący od lat pustką kościół
wraz z klasztorem ojców Augustianów w Wieluniu. 26 lutego 1921 r. nastąpiło
uroczyste wprowadzenie misjonarzy. Tego roku w sierpniu otwiera się nowicjat, a we
wrześniu — szkołę misyjną.
W międzyczasie ks. Kuczera uzyskuje od tego samego biskupa drugi klasztor i
kościół w Kazimierzu Biskupim, a obejmuje go w dniu 4 lipca 1921 r. Tu otwiera
seminarium dla kleryków przybyłych z niemieckich domów zakonnych oraz szkołę
misyjną. Po sprowadzeniu drukarni wydaje w tym domu zakonnym miesięcznik
„Posłaniec Świętej Rodziny".
Gdy napływ młodzieży wzrastał i z każdym rokiem trzeba było powiększać liczbę
klas szkolnych, ks. Kuczera wystarał się u ks. kardynała Edmunda Dalbora o klasztor w
Górce Klasztornej z cudownym Obrazem Matki Boskiej. 23 kwietnia 1923 r. objął
zniszczony kościół i klasztor, a w październiku tego roku mógł w nim otworzyć dwie
klasy szkoły misyjnej.
Pierwszymi pomocnikami ks. Kuczery w tworzeniu polskiej prowincji byli księża:
Piotr Zawada i Franciszek Rogosz, oraz bracia: Stanisław (Jan Jakus), Ignacy i Gabriel
(Muzolfowie), Kazimierz (Jan Woźniak), Franciszek (Nowak). Przybyli także do pomocy
księża: Józef Lipowsek z pochodzenia Serb, Alfons Niedermann — Szwajcar, Karol
Muller — Niemiec, potem: Wilhelm Hoffmann — Niemiec i Bernard Berk — Holender.
W latach 1922—1925 już na ziemi polskiej zostali wyświęceni na kapłanów: Józef
Głowiński, Józef Górny, Józef Drzazga, Reinhard Much, Józef Myrwa, Józef Łazarz.
W r. 1925 domy zakonne w Wieluniu i Kazimierzu Biskupim zostały
przeznaczone wyłącznie na kształcenie młodzieży w szkole misyjnej, a nowicjat,
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seminarium duchowne i drukarnię przeniesiono do Górki Klasztornej. Choć w r. 1923
ks. Biskup powierzył misjonarzom parafię w Kazimierzu Biskupim, a w latach 1925—
1929 w Górce Klasztornej, księża na skutek wielu zajęć w szkołach misyjnych zmuszeni
byli zrezygnować z tej pracy.
Liczba uczniów w Wieluniu utrzymywała się w granicach około sześćdziesięciu, a
w Kazimierzu Biskupim wzrosła od pięćdziesięciu sześciu w r. 1923, do stu trzech w r.
1928. Podobnież wzrastała liczba nowicjuszów: w 1928 r. dwudziestu czterech
nowicjuszów-kleryków składało swe pierwsze śluby zakonne. Studia filozoficzne
przerabiali klerycy w Górce Klasztornej, od r. 1926 studia teologiczne — na
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Dla ułatwienia klerykom tych studiów
zakupiono mały dom w Olszy pod Krakowem. Z tej grupy dwóch otrzymało święcenia
kapłańskie w r. 1928, a pięciu innych w roku następnym.
Wspaniale rozwijało się wydawnictwo, którego redaktorem i zarazem
administratorem był aż do r. 1931 ks. Antoni Kuczera. „Posłaniec Świętej Rodziny" w r.
1923 miał 5000 prenumeratorów, w r. 1927 — 14 500, a w r. 1931 — 28 000. W dużej
mierze do tak szybkiego rozrostu przyczynili się klerycy, bracia zakonni, którzy
propagowali to czasopismo.
Poza miesięcznikiem pojawiły się w tym wydawnictwie książki w serii
„Biblioteka dla rodzin chrześcijańskich". Były to tłumaczone na język polski dzieła ks.
Berthiera: „Książka dla wszystkich" (1927 i 1931), „Dziewica chrześcijańska w szkole
Świętych" (1928), „Matka według Serca Bożego" (1928), „Książka dla dzieci" (1928),
„Jakie jest moje powołanie" (1929).
2. Samodzielne próby (1928—1936)
Do tej pory domy zakonne Zgromadzenia w Polsce zależały bezpośrednio od ks.
Generała przebywającego w Holandii. 25. VIII. 1928 Rada Generalna Zgromadzenia
utworzyła z tych domów tak zwaną pro-prowincję czyli samodzielną jednostkę zakonną
na okres próby. Pierwszym pro-prowincjałem został ks. Antoni Kuczera do r. 1931,
siedzibą zarządu prowincjalnego była Górka Klasztorna. Od r. 1931 aż do utworzenia
prowincji funkcję prowincjała pełnił ks. Józef Drzazga.
W szkołach misyjnych w Wieluniu i Kazimierzu Biskupim nie zmniejszała się
liczba uczniów. Ustalono po pewnym czasie, że w Kazimierzu Biskupim kształcić się
będą chłopcy z klas I—III, a w Wieluniu IV—VI (w dawnym systemie gimnazjalnym: III—
V i od VI—-VIII). Przeciętna liczba uczniów w Kazimierzu Biskupim wynosiła ok.
dziewięćdziesięciu, a w Wieluniu ok. sześćdziesięciu. Po odejściu księży z innych
prowincji funkcję nauczycieli spełniali młodzi kapłani.
Wzrastała liczba nowicjuszy. W r. 1929 było w nowicjacie dziewięciu
kandydatów na kapłanów i siedmiu na braci zakonnych; w r. 1936 już dwunastu
kandydatów na kapłanów i czternastu na braci.
Pomyślano o specjalnym domu zakonnym, gdzie można by umieścić
seminarium duchowne. W r. 1929 zlikwidowano dom w Krakowie i studia na
Uniwersytecie Jagiellońskim, a klerycy przez pewien czas uczyli się w Górce Klasztornej.
15 sierpnia 1930 seminarium znalazło pomieszczenie w nowo zakupionym domu,
dawnej rezydencji cesarza Wilhelma I, w Kruszewie (pow. Czarnków). To seminarium
przysporzy Prowincji kapłanów: jednego w roku 1931, czterech — w 1932, czterech —
w 1933, ośmiu — w 1934, sześciu — w 1935. — Gdy powiększyła się liczba kleryków,
seminarium znalazło pomieszczenie w zakupionym domu, w Bąblinie, pow. Oborniki
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Wlkp., w r. 1935. Odtąd w Kruszewie prowadzić się będzie studium filozoficzne, a w
Bąblinie — teologiczne. Tam już w Bąblinie wyświęcono na kapłanów w r. 1936 ośmiu
diakonów. Liczba kleryków-teologów w tym czasie wzrosła do 41.
Z myślą o przygotowaniu odpowiedniej kadry wykładowców i wychowawców,
od r. 1935 studiowali teologię moralną na Uniwersytecie Warszawskim ks. Fr. Deja;
filozofię — ks. Edmund Boronowski w Lowanium w Belgii; prawo kanoniczne — na
KULu ks. Franciszek Figura; ks. Zachariasz Krauze — filologię polską, oraz ks. Feliks
Michalski — filologię klasyczną na Uniwersytecie w Poznaniu.
W tym okresie polska prowincja spełniając zadanie wytyczone przez o.
Założyciela wysłała pierwszych swych księży na tereny misyjne. 1 września 1935 r.
wyjechali do Brazylii księża: Józef Krauze i Władysław Szulc. 28 lutego 1936 r. wyjechał
do Texasu w Stanach Zjednoczonych ks. Antoni Cieślak. Wiadomości o swojej pracy
misyjnej podawali do „Posłańca Świętej Rodziny".
Od r. 1931 ks. Antoni Kuczera oddał się w kraju pracy rekolekcyjno-misyjnej.
Rokrocznie przeprowadzał w około 25 parafiach misje lub rekolekcje. Od r. 1933
wciąga do tej pracy księży: Józefa Drzazgę, Leopolda Kiełczewskiego i Franciszka Derę.
Wydawnictwem od r. 1931 kieruje ks. Józef Kuchta, po nim, od r. 1934, ks.
Bolesław Wysocki. Chwilowo zmniejszył się trochę nakład, gdy przestali propagować go
klerycy. Od r. 1935, gdy propagandą zajęli się bracia zakonni, nakład wzrasta.
Wznowiono także książki ks. Berthiera, wydano życiorys świątobliwej robotnicy,
Małgorzaty Sinclair, liczne były nakłady modlitewnika i broszur szerzących kult Matki
Boskiej Góreckiej.
3. Odrębna prowincja (1936—1939)
W dniu 1 lutego 1936 r. Kongregacja dla Spraw Zakonnych pozwoliła
Zgromadzeniu utworzyć odrębne prowincje, które na mocy prawa kanonicznego
miałyby osobowość prawną. Rada Generalna Zgromadzenia w dniu 15 września 1936
roku ustanowiła Polską Prowincję i mianowała pierwszego prowincjała w osobie ks.
Piotra Zawady. Nadal siedzibą zarządu prowincji będzie dom zakonny w Górce
Klasztornej.
Prowincja liczebnie wzrasta, powiększa się liczba uczniów w szkołach misyjnych.
W Kazimierzu Biskupim w trzech klasach było 90—110 uczniów, w Wieluniu, również w
trzech klasach, 60—80. Niektórzy uczniowie z Wielunia składali maturę w państwowym
gimnazjum. Aby zatem udostępnić większej liczbie kandydatów przyjęcie do szkoły
misyjnej, zakupiono dawne koszary wojskowe w Wielkim Klinczu, pow. Kościerzyna.
Objęto ten dom 8 kwietnia 1938 r. i rozpoczęto prace nad adaptowaniem pomieszczeń
dla przyszłej szkoły.
Wielu z tej licznej gromady uczniów po złożeniu matury wstępowało do
nowicjatu. Wielu także zgłaszało się kandydatów na braci zakonnych. W r. 1936
rozpoczęło nowicjat dziewięciu kandydatów na księży i czternastu na braci; w 1937:
szesnastu — na kapłanów, piętnastu — na braci; w 1938: piętnastu — na kapłanów,
dziewięciu — na braci; w 1939: zostało przyjętych trzynastu na kapłanów i 8 na braci.
Ta wzrastająca liczba nowicjuszów zmusiła zarząd prowincji do podziału nowicjatu.
Grupa kandydatów na księży od 26. VII. 1938 r. odbywała nowicjat w domu zakonnym
w Kruszewie, grupa kandydatów na braci zakonnych — w Górce Klasztornej.
Zapełniały się oba seminaria duchowne. W Kruszewie na studiach filozoficznych
było przeciętnie ok. dwudziestu pięciu kleryków, a w Bąblinie na studiach
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teologicznych ok. czterdziestu. W r. 1937 wyświęcono na kapłanów piętnastu, w 1938
— dziewięciu, w 1939 — siedmiu.
Z tej stale powiększającej się liczby kapłanów opuściło kraj sześciu, udając się w
dniu 19. IX. 1937 r. do Brazylii. Byli to księża: Zygmunt Dryjański, Walenty Ginter,
Bolesław Grześ, Józef Kraiński, Marcin Stencel i Franciszek Woźny. W roku 1938 dwóch
dalszych poszło w ślady swych poprzedników, mianowicie księża: Józef Kuczkowski i
Stanisław Piechel. W r. 1939 jeden, August Otto, wyjechał do Texasu w Stanach
Zjednoczonych. Dla liczniejszej grupy, która miała wyjechać do Brazylii pod koniec 1939
r., wyznaczono jako kierownika ks. Alojzego Świerca. Wojna przeszkodziła realizacji
tego planu.
Z grupy nowo wyświęconych kapłanów wyznaczono kilku na studia
specjalistyczne: ks. Jana Pawłowskiego — na teologię, ks. Eugeniusza Trybyszewskiego
— na filologię romańską, ks. Edmunda Bonieckiego — na pedagogikę. Rozpoczęli studia
na KULu w r. 1938.
Od r. 1936, gdy dyrektorem misji ludowych został ks. Józef Drzazga, rozwinęła
się praca rekolekcyjno-misyjna w kraju i poza nim. Do tej grupy misjonarzy ludowych
zaliczali się: ks. Antoni Kuczera, ks. Leopold Kiełczewski, ks. Franciszek Dera, ks.
Stanisław Stefaniak, ks. Edmund Kałas. W r. 1936 przeprowadzono dziewięć misji i
jedenaście serii rekolekcji, m. in. dla Polaków w Niemczech. W r. 1937 już 25 misji (w
tym 9 serii dla Polaków we Francji) oraz ok. 50 serii rekolekcji. W r. 1938 poza
siedmioma misjami w kraju resztę czasu przeznaczono na pracę rekolekcyjno-misyjną
we Francji. Kilku tych misjonarzy, mianowicie ks. Stefaniaka, Derę i Kałasa, wojna
zastała na tej pracy we Francji.
W dniu 1. IX. 1939 tak się przedstawiał stan osobowy Prowincji:
Dom zak.

Księża Klerycy

Now. Now.
kler. bracia

Postu Raze
lanci m

Bąblin
Górka KI.
Kazimierz
Biskupi
Kruszewo
Wielki Klincz
Wieluń
Na misjach
Za granicą

19
8

25 9
— 18

—

9

_
8

53
43

13
9
4
9
12
1
75

—
27
—
—
—
—
52

—
14
—
—
—
—
14

—
—
—

—
13
—
—
—
—
21

19
68
6
12
12
3
216

6
5
2
3
—
2
45

9

Uwaga: Stosunkowo małą ilość kleryków w Bąblinie tym trzeba tłumaczyć, że
seminarium opuścili księża tworzący kurs IV teologii, a nie przybyli jeszcze klerycy z
Kruszewa na kurs I. W obliczeniach liczby kleryków wlicza się niekiedy kurs nowicjatu
(czternastu), gdyż oni kończyli nowicjat w dniu 8. IX. 1939 i mieli rozpocząć studia
filozoficzne. Wśród kleryków byli dwaj należący do prowincji niemieckiej. Profesów
zatem wszystkich było w dniu 1. IX. 1939 stu siedemdziesięciu dwóch, nowicjuszy
(przyjętych już do ślubów czasowych) — dwudziestu trzech, postulantów (przyjętych
już do nowicjatu) — dwudziestu jeden. Można zatem liczyć dwustu szesnastu jako
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członków Polskiej Prowincji. Liczba uczniów w szkołach misyjnych wynosiła około stu
sześćdziesięciu.
Wydawnictwo i drukarnia dzięki sprowadzonym nowym maszynom (m. in.
linotyp) mogła podjąć się większego nakładu swego miesięcznika oraz książek. Wiele z
nich nie zostało rozprowadzonych na skutek wybuchu wojny.
Tak dynamiczny rozrost liczebny Prowincji mógł jej grozić wewnętrznym
rozbiciem, gdyby nie było silnego życia wewnętrznego. O podtrzymanie tego starał się
ks. Generał, który od r. 1937 często przeprowadzał wizytacje prowincji oraz Kapituła
Prowincjalna, która w dniach 10 i 11 sierpnia 1939 r. powzięła odpowiednie uchwały.
Rady i wskazówki oraz uchwały stały się nieaktualne na skutek wybuchu wojny.
4. Zahamowany rozwój (1939—1945)
Druga wojna światowa zahamowała pomyślny rozwój Polskiej Prowincji
Zgromadzenia.
Spośród sześciu domów zakonnych aż pięć znajdowało się w odległości od 6—
30 km od dawnej granicy z Niemcami. Nic zatem dziwnego, że te domy zaraz w
pierwszych dniach wojny znalazły się na linii frontu, a następnie pod okupacją
niemiecką. Nawet położony dalej od granicy dom zakonny w Kazimierzu Biskupim już
13 września 1939 r. zajęły oddziały niemieckie. Nastąpiło całkowite rozbicie życia
zakonnego i rozproszenie członków Prowincji.
23 sierpnia 1939 r. Rada Generalna Zgromadzenia ustanowiła nowy zarząd
Polskiej Prowincji, mianując prowincjałem ks. Antoniego Kuczerę, a jego asystentami
księży: Józefa Łazarza i Bronisława Bederskiego. Nieoficjalna wiadomość o tych
zmianach dotarła do Polski dopiero pod koniec r. 1939, gdy urzędowa — 30. VII. 1940
r. Zarząd prowincji spoczywał zatem w rękach ks. Piotra Zawady i jego asystentów: ks.
Alojzego Świerca i ks. Józefa Łazarza. Działalność tego zarządu została sparaliżowana.
Ks. Zawada przebywając w Górce Klasztornej przeżywał losy wspólnie ze swymi
współbraćmi. Ks. Świerc pojechał do Kazimierza 8. IX. 1939 celem zbadania sytuacji i
tam już pozostał przeżywając dolę całego domu; ks. Łazarz internowany przez
Niemców nie miał swobody w działaniu.
Pierwszego dnia wojny, 1. IX. 1939 r., wczesnym rankiem został
zbombardowany przez Niemców Wieluń. Bardzo znacznie ucierpiał klasztor, gdyż
zostały zniszczone całkowicie dwa skrzydła oraz spłonęły budynki gospodarcze; rektor,
ks. Witold Drzewiecki, ciężko ranny zmuszony był opuścić klasztor i przebywać w
szpitalu. W połowie września 1939 r. powoli przybywali rozproszeni przez działanie
wojenne księża i bracia. Niektórzy zamieszkali w części nieuszkodzonej domu, inni
pomagali księżom w pobliskich miejscowościach. Gdy w listopadzie 1939 cały okręg
wieluński został włączony do tzw. Okręgu Nadwarciańskiego (Kreis Warthegau) księża i
bracia, o ile nie wyjechali wcześniej do części Polski zwanej Generalnym
Gubernatorstwem, doznali losu księży diecezjalnych, to jest zostali deportowani do
obozów. Do r. 1941 nadal odprawiano w kościele klasztornym nabożeństwa, lecz tylko
w niedziele i święta. Potem kościół zamieniono na obóz przejściowy dla Żydów. Po ich
wywiezieniu kościół stał się magazynem zbożowym. W klasztorze pozostali księża:
Józef Drzazga i Franciszek Deja, pełniąc po kryjomu duszpasterstwo wśród ludności
całkowicie pozbawionej duchownych. Pod koniec wojny zostali wcieleni do armii
niemieckiej.
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Z Bąblina ks. rektor Józef Łazarz zaraz pierwszego dnia wojny wysłał kleryków i
braci do Kazimierza Biskupiego. Z trudem tam dojechali doznając w drodze
bombardowania i ostrzeliwań. Ks. Rektor oraz księża: Ryszard Król i Wincenty Tomasz
pozostali na miejscu. Po internowaniu i zmuszaniu ich do ciężkich prac w październiku
pozwolono im udać się do rodzin. Ks. Król na zlecenie Kurii Poznańskiej objął
duszpasterstwo w Czarnkowie, ks. Tomasz wyjechał do Górki Klasztornej, a ks. Łazarz
pracował przez cały okres wojny jako robotnik leśny niedaleko od Bąblina, w
Biedrusku. Cały klasztor został początkowo zamieniony na więzienie, potem na obóz
dla młodzieży hitlerowskiej.
Klerycy i nowicjusze z Kruszewa udali się do Kazimierza Biskupiego i tam
dokończyli rekolekcji, jednak nowicjusze nie składali czasowych ślubów w dniu 8. IX.
1939. Po zajęciu miejscowości przez wojska niemieckie, prawie wszyscy udali się w
strony rodzinne.
Ks. Kuczera wraz z ks. Antonim Minikowskim oraz nowicjuszem ks. Jabłońskim
znaleźli się w więzieniu w Czarnkowie i przebywali tam aż do 26. IX. Przez pewien czas
byli internowani na plebanii w Kruszewie, potem aż do grudnia 1939 r. pozwolono im
zamieszkać w klasztorze, który zamieniono na obóz przejściowy dla wysiedlonych.
Księża Matyaszek i Szpręga wyjechali wraz z wysiedlonymi mieszkańcami do
Generalnego Gubernatorstwa, inni rozjechali się do swoich rodzin. W klasztorze
pozostali przez cały okres wojny brat Bronisław, pełniący funkcję ogrodnika, oraz brat
Sebastian pracujący w gospodarstwie. Klasztor od jesieni 1940 r. aż do r. 1942 był
zakładem przeznaczonym na kształcenie ludzi partii (Kreisschulungsburg der NSDAP), a
od tego roku do stycznia 1945 szpitalem dla niemieckich matek (Kriegsmutterheim).
W Wielkim Klinczu po powrocie z ucieczki zastano klasztor i gospodarstwo
całkowicie zdewastowane. Po raz ostatni księża odprawili Mszę Św. w dniu 8 września
1939 r. Potem otrzymali nakaz zajęcia się swoim gospodarstwem, a od 21 września aż
do 2. X. byli zmuszani do robót w polu na równi ze wszystkimi mieszkańcami wioski.
Znęcano się szczególnie nad ks. rektorem Józefem Kuchtą i ks. Leonem Behrendtem. Po
tym okresie pozwolono wszystkim udać się w rodzinne strony. Domem i
gospodarstwem przez cały okres wojny zajmowali się sprowadzeni z okolic ludzie.
W początkach września 1939 r. zapełnił się klasztor w Kazimierzu Biskupim
księżmi, klerykami i braćmi. Po wkroczeniu wojsk niemieckich odesłano wszystkich do
domów rodzinnych, a w klasztorze pozostali: ks. Franciszek Kotuła jako rektor, ks.
Wiktor Gizder i ks. Alojzy Świerc. Gdy powiat koniński włączono do Okręgu
Nadwarciańskiego, zastosowano tu wszystkie obowiązujące w tym okręgu przepisy. W
listopadzie 1939 r. klasztor stał się przejściowym obozem dla internowanych księży z
Poznania. Rektor klasztoru odpowiedzialny był za stan personalny. W maju i lipcu 1940
r. wywieziono internowanych księży do obozu w Dachau. W pierwszym transporcie
znaleźli się także ks. Gizder, ks. Bederski oraz kleryk Bronisław Prudel. 26. VIII. 1940 r.
wywieziono do tego obozu również księży Kotułę i Świerca. Klasztor częściowo, a
kościół przyklasztorny całkowicie zamieniono na magazyn zbożowy.
Największe straty pod względem osobowym poniósł dom zakonny w Górce
Klasztornej. Początkowo nie zanosiło się na to. Przez cały wrzesień i pierwszą połowę
października zgromadzeni tu księża i bracia prowadzili normalne życie zakonne. Jeszcze
7 września odbyło się przyjęcie do nowicjatu trzech kandydatów na braci, jeszcze 8
września składali śluby zakonne nowicjusze i starsi bracia. W klasztorze przebywali cały
czas: ks. Piotr Zawada, prowincjał i rektor, ks. Józef Myrwa jako mistrz nowicjatu oraz
ks. Józef Górny. Ok. 5. X. wrócił z ucieczki ks. Bolesław Wysocki, a 20. X. przybył z
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Bąblina ks. Wincenty Tomasz. Poza tymi pięcioma księżmi było dwudziestu pięciu braci
zakonnych w dniu 23. X. 1939, gdy nastąpiło ich internowanie. Braci prowadzono
codziennie do pracy w majątku Rataje. Ks. prowincjał był odpowiedzialny za
wszystkich, dlatego nikt nie poważył się uciekać.
9 listopada w gmachu sądowym w Łobżenicy wszystkim księżom i braciom
oznajmiono, że są aresztowani i jako tacy przebywać będą w Górce. Tego dnia
powieszono brata Bernarda jako karę za to, że pomagał innym ludziom w pracy na
polu. W nocy z 11 na 12 listopada wszystkich wywieziono do Paterka koło Nakła i tam
ich rozstrzelano.
Górkę przeznaczono na obóz dla Żydów i Polaków. 24. XI. 1939 w ogrodzie
klasztornym żywcem rozerwano jedną kobietę i zamordowano ok. czterdziestu Żydów.
Potem aż do końca r. 1941 klasztor stał się obozem dla jeńców angielskich. Później
utworzono tu obóz młodzieżowy, skąd zabierano na front. Obóz istniał do 21. I. 1945 r.
W opatrznościowy wprost sposób został ocalony obraz Matki Boskiej Góreckej oraz
naczynia i szaty liturgiczne. Ks. Drzazga przez pośrednictwo rodziny Sikorskich z
Bydgoszczy zainteresował Kazimierza Boruckiego, który jako rzeczoznawca dzieł sztuki
pracował w Muzeum Bydgoskim. Ten właśnie zabrał te święte rzeczy z Górki i
przechowywał je w piwnicach Muzeum.
W wyniku działań wojennych Polska Prowincja utraciła bardzo wielu swoich
członków. Na skutek działań wojennych, w akcji wyniszczenia duchowieństwa, na
skutek wcielenia do wojska niemieckiego, w obozach, w nieznanych okolicznościach
zginęło piętnastu księży, dwunastu kleryków, dwudziestu sześciu braci. Przeżywało
cierpienia: w obozach, w wojsku niemieckim, przy robotach przymusowych:
dwudziestu pięciu księży, pięciu kleryków i trzech braci. Wielu księży i braci było
zmuszonych do częstej zmiany miejsca zamieszkania, inni mieli ograniczone pole
działania, a prawie wszyscy byli pozbawieni łączności ze sobą czy władzami
Zgromadzenia.
Mimo tak trudnych okoliczności dwukrotnie w ciągu wojny udało się stworzyć
wspólnoty zakonne. Po raz pierwszy ks. Kuczera utworzył taki ośrodek u ojców
kapucynów w Krakowie. Znalazło tam pomieszczenie ośmiu kleryków, z których czterej
zostali wyświęceni na kapłanów 21. XII. 1940 r., inni zaś w styczniu 1941 r. rozpędzeni
przez władze niemieckie. Drugi taki ośrodek powstał w Budziskach w pow. Mińsk Maz.
archidiecezji warszawskiej. Byli tu początkowo ks. Szpręga i Matyaszek, potem pod
rządami ks. Stanisława Chudego i dzięki pomocy ks. prałata Stanisława Sprusińskiego
czterech kleryków mogło ukończyć swoje studia i w latach 1943—1945 otrzymać
święcenia.
Na własną rękę rozpoczął starania o dokończenie studiów ks. Emanuel Hanysek.
Studiował w seminarium diecezjalnym w Jugosławii i tam otrzymał święcenia w r.
1943.
Niestety, tyle tylko można było uczynić w tym trudnym okresie.
5. Trud odrodzenia (1945—1952)
W miarę uwalniania ziem polskich od najeźdźcy i okupanta, wracali zakonnicy
do swoich domów zakonnych.
Najkrótszą drogę miał rektor z Bąblina, ks. Józef Łazarz. Porzucił pracę w lesie i
sam jeden w styczniu 1945 r. objął w zarząd klasztor oraz, z braku innych kapłanów,
także administrację parafii Kiszewo.
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Od lutego 1945 r. działali w Wieluniu rektor, ks. Witold Drzewiecki, a potem
księża Skupień i Łochocki oraz bracia: Gabriel i Franciszek. Już 19 marca 1945 r. po
oczyszczeniu otwarli kościół dla wiernych.
Od 17 marca 1945 r. rozpoczął działalność w Kazimierzu Biskupim ks. Tadeusz
Dusza, przeznaczony tam przez ks. A. Kuczerę. Klasztor był zajęty. Dopiero 17 maja
można było oddać kościół do użytku wiernych.
22 marca 1945 początkowo sam ks. Zachariasz Krauze, a w tydzień potem ks.
Józef Kuchta przygotowali kościół w Górce Klasztornej do odprawiania nabożeństw. 4
kwietnia przybył do tego domu zakonnego ks. Antoni Kuczera i od tego dnia można
liczyć działanie zarządu prowincji.
W kwietniu rozpoczął także pracę w Wielkim Klinczu ks. Jerzy Gawrych, a w
niedługi czas potem przybył rektor, ks. Józef Kuchta. Klasztor w dużej części
zamieszkiwali Niemcy zgrupowani tam przed wyjazdem do swej ojczyzny; przebywali
tam aż do 3. VII. 1946 r.
W maju 1945 r. zamieszkał w Kruszewie rektor, ks. Augustyn Erdmann. Przez
pewien czas pomagał mu w pracy ks. Ryszard Król.
Ogromny ciężar odpowiedzialności spadł na barki ks. Antoniego Kuczery jako
prowincjała i ks. Józefa Łazarza jako asystenta (drugi asystent, ks. Bronisław Bederski
zginął w obozie). W lipcu 1945 r. spróbowano zdać sobie sprawę z poniesionych strat
personalnych na skutek wojny. Z liczby siedemdziesięciu pięciu księży przedwojennych
i dziewięciu wyświęconych w okresie wojny (razem osiemdziesięciu czterech), po
odliczeniu dwunastu przebywających na pracy misyjnej, piętnastu zmarłych, dziewięciu
przebywających poza granicami kraju i jednego w obozie (razem trzydziestu siedmiu)
powinno pozostać w kraju i wrócić do klasztorów czterdziestu siedmiu. Niestety, w
klasztorach było tylko dwunastu, a dziesięciu, będących w łączności ze
Zgromadzeniem, przebywało na parafiach. Z przedwojennych pięćdziesięciu kleryków
(polskich) oraz czternastu nowicjuszów zostało dziewięciu wyświęconych w czasie
wojny, dwunastu zmarło, dwóch przebywało za granicą. Powinno wrócić czterdziestu
jeden, wróciło tylko czternastu, część bowiem przeszła do kleru diecezjalnego, część
(ok. 1/3) zrezygnowała z kapłaństwa i zgromadzenia. Z liczby czterdziestu pięciu braci
profesów i dziewięciu nowicjuszów, po odliczeniu dwudziestu sześciu zmarłych i dwóch
przebywających za granicą, powinno wrócić dwudziestu sześciu, a wróciło dziewięciu.
Mógł zatem ks. Prowincjał dysponować w tym czasie tylko dwudziestu dwoma księżmi,
czternastoma klerykami i dziewięcioma braćmi.
Przed zarządem prowincjalnym stanęło zadanie nie tylko należytego obsadzenia
domów zakonnych Polskiej Prowincji, ale równocześnie objęcia w zarząd trzech domów
wschodnio-niemieckiej prowincji Zgromadzenia, mianowicie w Szczytnej Śląskiej, pow.
Kłodzko (Rückers — Burg Waldstein), w Bińczach, pow. Człuchów (Barenwalde) i w
Długopolu--Zdroju pow. Bystrzyca Kłodzka (Langenau-Bad). Ponadto zachodziła
potrzeba w myśl apelu Episkopatu objęcia kilku parafii na zachodzie Polski oraz
prowadzenia misji czy rekolekcji. Nie należy zatem się dziwić, że w tym okresie zaszły
liczne zmiany na stanowiskach i w pełnieniu funkcji; że stosunkowo mała grupa
zmuszona była do podwojenia swoich wysiłków w celu wypełnienia podjętych
zobowiązań.
W dniach 10 i 11 września 1946 r. odbyła się kapituła prowincjalna. Mianowany
przez Radę Generalną prowincjałem ks. Edmund Boniecki nie przyjął tej funkcji, a
mianowany 27. XII. 1946 r. ks. Franciszek Szajor, długoletni sekretarz w Kurii
Generalnej Zgromadzenia, przybył dopiero w marcu 1947 r. Zmiany na stanowiskach
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asystentów trwały przez całą kadencję urzędowania. Ks. Szajor brał udział w Kapitule
Generalnej w czerwcu 1947 r. Podczas jego urzędowania w dniu 19. VIII. 1948 r.
przeniesiono siedzibę Kurii Prowincjalnej z Górki Klasztornej do Bąblina. Nowym
prowincjałem z dniem 10. III. 1950 r. został ks. dr Zachariasz Kruża (zmienione
nazwisko — poprzednio: Krauze).
Na pierwszy plan w działalności Polskiej Prowincji w okresie powojennym
wysunęła się sprawa otwarcia seminarium.
Klerycy już w maju 1945 r. rozpoczęli studium w Bąblinie. Czterech pierwszych
wyświęcono na kapłanów 17. III. 1946 r., jednego — 15. XII. 1946 r., dwóch dalszych —
15. II. 1948 r. Z pozostałych siedmiu jeden zrezygnował z kapłaństwa, czterech przeszło
do kleru diecezjalnego, a dwóch wyświęcono już w Seminarium w Pelplinie 23. XII.
1950 r. Od października 1947 r. aż do czerwca 1951 r. klerycy kształcili się w
seminarium w Pelplinie, a opiekunem ich został ks. Edmund Boronowski.
Dla zgłaszających się kandydatów otwarto nowicjat w Górce Klasztornej 18
marca 1946 r. Mistrzem został ks. Edmund Jastak. Od 18. VIII. 1948 r. z małymi
przerwami aż do sierpnia 1970 r. mistrzem nowicjatu jest ks. Maksymilian Stanienda.
W październiku 1949 r. przeniesiono nowicjat z Górki KI. do Bąblina, a 10. VIII. 1950 r. z
Bąblina do Kazimierza Biskupiego. Choć 25. IV. 1952 r. uzyskano dekret przeniesienia
nowicjatu do Górki Klasztornej, wytworzona nowa sytuacja nie pozwoliła na to.
Dziewięciu pierwszych powojennych wychowanków Zgromadzenia rozpoczęło
nowicjat 10. IV. 1950 r., następna grupa w liczbie siedmiu — 6. X. 1950 r. Z tej wielkiej
grupy jedenastu złoży swoje pierwsze śluby zakonne i tam w Kazimierzu w r. 1951
rozpocznie I kurs wznowionego własnego seminarium duchownego.
Ten zapowiadający się wzrost liczby członków Polskiej Prowincji był możliwy
dzięki prowadzeniu szkół misyjnych. Pierwszą założono w Szczytnej Śląskiej. Przybył tu
w początkach października 1945 r. ks. Gerard Szajor. Zastał jeszcze księży oraz braci z
Prowincji Wschodnioniemieckiej z ich przełożonym prowincjalnym, ks. J. Droste. Jako
obywatele niemieccy 10. III. 1946 r. opuścili miejscowość i wyjechali do swej ojczyzny.
W początkach maja 1946 r. został rektorem tego domu ks. Józef Kuchta, a już w
początkach września tego roku rozpoczęło się kształcenie dwunastu chłopców. W roku
następnym było tych chłopców trzydziestu sześciu, w roku 1948 — osiemdziesięciu. 22.
I. 1949 r. otwarto w Kruszewie drugą szkołę, do której przeszli uczniowie klas IX i X, a
klasa VIII pozostała w Szczytnej ŚI. W roku 1949/50 było w Szczytnej w klasie VIII
dwudziestu uczniów, w Kruszewie w klasie IX — dwudziestu sześciu, a w klasach X i XI
— pięćdziesięciu. 23 i 24 marca 1950 r. egzamin maturalny złożyło w Kruszewie
jedenastu uczniów, z nich dziewięciu wstąpiło do nowicjatu. W roku 1950/51, gdy
otwarto trzecią szkołę misyjną w Bąblinie, ustalono, że tu będą klasy X i XI, w Kruszewie
— klasy IX i w Szczytnej klasy VIII. Liczba uczniów wynosiła już 146. W roku szkolnym
1951/52 w Szczytnej w klasie VIII było sześćdziesięciu ośmiu uczniów, w Kruszewie w
klasach IX — czterdziestu dziewięciu, w Bąblinie w klasach X i XI — sześćdziesięciu
dwóch — razem stu siedemdziesięciu dziewięciu uczniów.
W ramach reorganizacji szkolnictwa decyzją Wydziałów Oświaty przy
poszczególnych województwach zniesione zostały te szkoły jako prywatne, a trzy
stosunkowo możliwie zagospodarowane domy zakonne przeznaczono Wydziałom
Zdrowia. Wobec tego zarząd prowincji podjął inne zadania.
Prowincja Polska już od r. 1945 podjęła się duszpasterstwa parafialnego w
zasięgu domów zakonnych, zatem w par. Kiszewo, Kruszewo, Kleczew, Szczytna Śląska,
Złotów. Pracują także księża w diecezji opolskiej i wrocławskiej jako wikariusze w
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różnych parafiach. W r. 1952 na pewien czas ustabilizowały się te funkcje, mianowicie
księża pracowali w parafiach: Kiszewo (diec. poznańska), Gliwice — św. Rodziny,
Żernica, Bojków (diec. opolska), Złotów, Tarnówka, Radawnica, Stara Wiśniewka,
Uniechów (diec. gorzowska), Szczytna Śląska (diec. wrocławska).
W pracy rekolekcyjno-misyjnej brało udział dziesięciu księży, a sporadycznie
pomagało im siedmiu księży. W r. 1947 przeprowadzono szesnaście serii misji i osiem
rekolekcji; w 1948 — osiemnaście misji i trzynaście rekolekcji; w 1949 — jedenaście
misji i siedemnaście rekolekcji. W następnych latach liczba wzrastała aż do 48 serii w
1952 r.
Podjęto także i pracę wydawniczą. W r. 1947 uruchomiono drukarnię (jedna
maszyna tzw. „pedałówka" i skromny zestaw czcionek) i wydrukowano modlitwy i
pieśni do Matki Boskiej Góreckiej, zarys historyczny Obrazu, świadectwa dla uczniów,
materiały propagandowe. W r. 1948 nastąpiła likwidacja wydawnictwa, nie udało się
również wznowić miesięcznika „Posłaniec Świętej Rodziny".
Placówki misyjne Zgromadzenia zasilili w latach 1950/51 księża, którzy po
przebyciu trudów w obozach hitlerowskich lub po tułaczce wojennej nie pragnęli
przybyć do Polski. Wyjechało wtedy do Brazylii pięciu księży: Franciszek Dera, Stanisław
Kompanowski, Antoni Minikowski, Stanisław Stefaniak, Jan Wiśniewski, do Texasu —
jeden, ks. Jan Zymela, do Hiszpanii — jeden, ks. Leon Trynka.
W tym tak trudnym okresie 3 księża ukończyli studia humanistyczne, a dwaj
rozpoczęli studia na różnych wydziałach KULu.
6. Spokojny rozwój (1952—1966)
Trudne warunki, w jakich znalazła się Polska Prowincja w lipcu 1952 r. nie
sparaliżowały życia zakonnego. Choć prawie ustał kontakt z Kurią Generalną
Zgromadzenia, ważniejsze sprawy rozstrzygał Prymas Polski, ks. kardynał Stefan
Wyszyński, który otrzymał specjalne przywileje. Przełożonym prowincjalnym nadal był
ks. Zachariasz Kruża, któremu przedłużono kadencję z dniem 10. II. 1953 r. Pod koniec
1954 r. mianowany został prowincjałem ks. Stanisław Walczak. Z dniem 1. I. 1958 r.
zarząd prowincją objął ks. Edmund Boniecki. Po nim w latach 1964—1966
prowincjałem był ks. Józef Piątyszek.
Mając na uwadze powołania misyjne, przyjęto do nowicjatu nie tylko
kandydatów z maturą, ale także po X i IX klasie. Otwarto drugi nowicjat w Górce
Klasztornej. W Kazimierzu rozpoczęło formację zakonną siedemnastu kandydatów, w
Górce — trzydziestu w roku 1952/53. Z tej grupy trzydziestu dziewięciu złożyło śluby
czasowe. Inni uczniowie ze szkół misyjnych zgłaszali się w późniejszych latach.
Uwzględniając zmienne warunki życia nie można się dziwić, że często była
zmieniana siedziba nowicjatu. W r. 1953 był tylko jeden dom nowicjacki w Kazimierzu
Biskupim. Stąd przeniesiono w r. 1956 nowicjat do Górki Klasztornej, w r. 1958 znowu z
Górki do Kazimierza, w r. 1960 z Kazimierza do Górki. — Liczba nowicjuszy w tym
okresie wahała się od trzech do czterech. Przełożeni zatem pomyśleli o wznowieniu
szkoły misyjnej, która by jednak miała już inny charakter. W latach zatem 1958—1961
w odremontowanym klasztorze w Bińczach utworzono taką szkołę. Uczniowie kształcili
się w szkołach państwowych w Człuchowie i Szczecinku, a przebywali pod opieką księży
w domu zakonnym. W sierpniu 1961 i ta szkoła została zamknięta. W latach 1959—
1960 w Górce Klasztornej prowadzono podobną szkołę, uczniowie dochodzili do liceum
w Łobżenicy. Na skutek powstałych trudności szkołę trzeba było zamknąć.
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W związku z uszczupleniem miejsca w klasztorach zachodziła potrzeba
przeniesienia seminarium duchownego z Kazimierza Biskupiego do Szczytnej Śląskiej.
Istniało ono tam do czerwca 1963 r., z tym, że kursy teologiczne przeniesiono już we
wrześniu 1958 r. do Bąblina. Wyświęcono w tym czasie na kapłanów: 1955 — dwóch,
w 1956 — pięciu; w 1957 — jednego; w 1958 — pięciu; w 1959 — czterech; 1960 —
siedmiu; 1961 — czterech; w 1962 — pięciu. W następnych latach wyświęci się
zaledwie jednego lub dwóch.
Od roku 1953 trzeba było dokonać zmian w strukturze studiów filozoficznych.
Wprowadzono wstępne kursy do r. 1956. Wtedy to przeniesiono studium filozoficzne
do Kazimierza Biskupiego, a stąd w r. 1958 do Szczytnej Śląskiej. Od r. 1963 połączono
w jednym domu w Bąblinie studia filozoficzne i teologiczne na skutek zmniejszenia
liczby kleryków.
Dzięki temu, że prawie co roku wysyłało się księży na studia specjalistyczne,
można było mieć w seminarium własne wykwalifikowane siły pedagogiczne. Do r. 1966
dwóch kapłanów uzyskało doktoraty, ośmiu magisteria, czterech licencjaty z dziedzin:
filozofii, teologii, prawa i socjologii.
W duszpasterstwie parafialnym zaszły niewielkie zmiany. Od r. 1952 do 1958 ks.
Sylwester Pawłowski prowadził w parafii Rokitnica duszpasterstwo dodatkowe. W r.
1952 został w Złotowie dziekanem ks. Augustyn Erdmann. Po jego odejściu na
stanowisko kanclerza Kurii w Gorzowie dziekanem został ks. Stanisław Brzęczek,
proboszcz w Złotowie.
W r. 1958 Prowincja rezygnuje z parafii Radawnica, w roku zaś 1966 z parafii
Uniechów wraz z filią w Bińczach.
W pracy rekolekcyjno-misyjnej księża odwiedzili 50—70 parafii rocznie,
przeprowadzając bądź misje, bądź rekolekcje. Od r. 1952 dyrektorem misji był ks.
Boniecki. W okresie, gdy pełnił funkcję prowincjała, kierował zarazem ruchem
misjonarskim. Od r. 1964 funkcję dyrektora misji przejął ks. Bronisław Kartanowicz.
Niecodziennym wydarzeniem w życiu prowincji była koronacja obrazu Matki
Boskiej Góreckiej. Przygotowano historię kultu. Po otrzymaniu aprobaty z Rzymu w
dniu 6 czerwca 1965 r. ks. kardynał Stefan Wyszyński dokonał uroczystego aktu
poświęcenia i nałożenia złotych koron. Asystowało mu siedmiu biskupów, generał
ojców Paulinów, około trzystu kapłanów, około sto pięćdziesiąt sióstr zakonnych i
blisko pięćdziesiąt tysięcy katolików.
W roku 1965 i 1966 wyjechało na pracę duszpasterską do Brazylii pięciu księży:
Czesław Broszęcki, Józef Butkiewicz, Alfons Głodowski, Marian Jędrzejczyk, Tadeusz
Pabis. Wspomogli oni księży Zgromadzenia w miejscowościach Recife i Natal w
północnej Brazylii.
7. Na drodze do odnowy (1967—1971)
W okresie posoborowym myśl odnowy towarzyszyła Kapitule prowincjalnej pod
koniec r. 1966. Zebrano wtedy od profesów całej prowincji obfity materiał postulatów i
wniosków, które pomogły ułożyć nowe uchwały. Od września do listopada 1967 r. ks.
Maksymilian Stanienda i ks. Joachim Piegsa w Rzymie czynnie uczestniczyli w pracach
Centralnej Komisji, która miała przygotować materiały dla Nadzwyczajnej Kapituły.
Według nowych zasad zwołano Kapitułę Prowincjalną w dniach 9—11. IV. 1969 r. i
wybrani podczas niej delegaci: ks. Edmund Boniecki, ks. Bronisław Kartanowicz, ks.
Joachim Piegsa brali udział w Nadzwyczajnej Kapitule Generalnej w Rzymie od września
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do grudnia 1969 r. Dekrety, które usiłowały przystosować Konstytucję Zgromadzenia
do czasów współczesnych, opracowała specjalna komisja. Kapituła Prowincjalna w
dniach 1—4. IV. 1970 nie tylko wybrała nowy zarząd prowincji według nowych zasad,
ale powzięła uchwały, które otrzymały po zatwierdzeniu moc obowiązującą. Druga
Kapituła Prowincjalna zebrana w dniach 18—23. I. 1971 przygotowała materiały dla
Kapituły Generalnej i wytypowała delegatów: ks. Antoniego Zimnego, ks. Joachima
Piegsę i ks. Władysława Biedrzyckiego. Brali oni udział we wrześniu i październiku w
obradach w Rzymie.
Przygotowaniami do takiej odnowy kierował prowincjał, ks. Edmund Boniecki w
latach 1967—1970 oraz wybrany nowy zarząd w r. 1970, składający się z prowincjała,
ks. Antoniego Zimnego, i 4 asystentów. W r. 1970 po raz pierwszy dokonano wyborów
rektorów i asystentów domowych w oparciu o uchwalone zasady.
Wysiłkom Prowincji mógł z bliska przyjrzeć się Generał Zgromadzenia, ks.
Henryk Bliestle, który po raz pierwszy w okresie po II wojnie światowej zwizytował
domy zakonne w dniach 25. V—28. VI. 1968 r. Po raz drugi przybył na uroczystości
związane z jubileuszem Polskiej Prowincji. W dniach od 30. V—20. VI. 1971 w
poszczególnych domach zakonnych i parafiach administrowanych przez Zgromadzenie
odbyły się uroczystości przedstawiające pięćdziesięcioletnią działalność Polskiej
Prowincji. Brali udział biskupi, kapłani i siostry zakonne oraz lud Boży tych miejsc, gdzie
były placówki Prowincji.
W okresie odnowy wewnętrznej Prowincja pomyślała o wysłaniu księży i braci
na tereny misyjne. Prowincję odwiedził osobiście biskup misyjny Zgromadzenia, ks.
Wilhelm Demarteau z wyspy Kalimantan w Indonezji, a towarzyszył mu prowincjał tego
okręgu misyjnego, ks. Michał Coomans. Pięciu kandydatów rozpoczęło starania i
przygotowania do wyjazdu.
Mimo trudnych warunków dzięki odpowiedniej informacji co roku zgłaszają się
kandydaci do nowicjatu. W r. 1970/71 było siedmiu w r. 1971/72 rozpoczęło nowicjat
piętnastu.
W seminarium duchownym, które z racji remontu domu zakonnego w Bąblinie,
w r. 1967 przeniesiono do Kazimierza Biskupiego (po dokonaniu remontu) wyświęcono
na kapłanów: 1967 — dwóch, 1968 — nikogo; 1969 — czterech; 1970 — sześciu, 1971
— pięciu. Pracę w tym seminarium podjęli księża po studiach w Rzymie, Lublinie i
Warszawie.
Prowincja wykazała w tym okresie żywą działalność na polu głoszenia misji i
rekolekcji. Misji i odnowienia misji przeprowadzono w r. 1970 — 58, rekolekcji różnego
typu — 119. W okresach nasilenia prac brało w nich udział 24 kapłanów.
W duchu posoborowym założono parafie przy kościołach klasztornych Polskiej
Prowincji, w r. 1970 w Wielkim Klinczu i w r. 1971 w Górce Klasztornej. W prowincji
kształtuje się grupa profesów-duszpasterzy parafialnych.
Pod koniec roku jubileuszowego stan personalny Prowincji przedstawia się
następująco:
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Księża
Dom zak. w
domu
Bąblin
12
Gliwice
3
Górka KI. 9
Kaz.
B. 14
Kruszewo 1
Szczytna 6
W. Klińcz 4
Złotów
6
55

Klerycy Bracia
poza

w
domu
4

9
4
4
11
4
4
25

11

Nowicjusze

Postulanci

poza
1

Razem
13

3
4

1
1
3

2

1

13

2

1

13

6

40
7
17
32
1
14
4
10
125

Razem: profesów stu sześciu, nowicjuszy trzynastu, postulantów sześciu; w sumie —
stu dwudziestu pięciu. Przebywający poza granicami Polski i należący do innych
prowincji Zgromadzenia:
W Brazylii — jedenastu, w USA — trzech, w Hiszpanii — jeden, we Francji — jeden.
Razem siedemnastu, w tym szesnastu księży i jeden brat.
W całości: stu czterdziestu dwóch członków Polskiej Prowincji.
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