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Drodzy Współbracia Misjonarze Świętej Rodziny 
 
 
 

Wieloletnia praca naszego współbrata z Francji Ks. Eduarda Josta MSF  postulatora (w 

latach 1986-1996) w procesie beatyfikacyjnym Ks. Jana Berthiera zaowocowała opracowaniem 

i wydaniem w 1997 r. tzw. Positio. Na kolejnych Radach Zgromadzenia postanowiono 

przetłumaczyć i wydać Positio w językach poszczególnych prowincji. 

 

W roku 2000 Polska Prowincja MSF. wydała trzecią, biograficzną część wspomnianego 

dzieła. Wydarzenie to było bardzo dobrze przyjęte przez wszystkich Współbraci oraz osoby 

świeckie. Aktualnie zostało zakończone tłumaczenie pierwszej i drugiej części. 

 

Pierwsza część Positio to Exposé o cnotach Sługi Bożego Ks. Jana Berthiera MS, 

Założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Część ta pozwala jeszcze bardziej 

poznać postać Ojca Berthiera i cnoty świadczące o Jego świętości. 

 

W imieniu własnym i całej Polskiej Prowincji MSF dziękuję wszystkim, którzy przyczynili 

się do przetłumaczenia na język polski i do wydania pierwszej części Positio. Wierzę, że 

przyczyni się ona do pogłębienia naszej tożsamości jako Misjonarzy Świętej Rodziny oraz 

umożliwi dalsze studia nad duchowością i charyzmatem Ks. Jana Berthiera. 

 

Jezu, Maryjo, Józefie  oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. 
 
 

Z modlitwą 
 
 
 
 

Ks. dr Włodzimierz Burzawa MSF 

Prowincjał 
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Słowo wstępne Sprawozdawcy 
 

 
 

Jan1 Berthier urodził się w Châtonnay, w diecezji Grenoble, 24 lutego 1840 roku. Został 
wyświęcony na kapłana 20 września 1862. Był diakonem, kiedy wstąpił do Zgromadzenia 
Misjonarzy Matki Bożej z La Salette, założonego po objawieniu Dziewicy Marii w 1846 roku. 

Był propagatorem misji parafialnych, spowiednikiem, animatorem pielgrzymek i przede 
wszystkim odpowiadał za przyszłe utworzenie Misjonarzy z La Salette, najpierw we Francji, 
później po 1880 roku w Szwajcarii. Wiodąc życie kapłana i nauczyciela, napisał 36 dzieł z 
teologii i duchowości, które były szeroko rozpowszechnione zarówno po francusku jak i w kilku 
innych językach. 

W toku swojej działalności duszpasterskiej stwierdził, że wielu szlachetnych, młodych 
mężczyzn czuje powołanie do kapłaństwa, ale przez zbytnie ubóstwo nie może się o nie starać, 
a z kolei wielu starszych osiągnęło zbyt zaawansowany wiek, by rozpocząć wyższe studia w 
seminarium. W 1895 roku zdecydował o otwarciu seminarium dla spóźnionych powołań. 

Jego duchowi przełożeni nie chcieli wziąć za to przedsięwzięcie odpowiedzialności, 
pozwolili jednak jemu samemu ufundować nowy Instytut pod nazwą Misjonarzy Świętej 
Rodziny. Z powodu szykan rządu francuskiego, wymierzonych w zgromadzenia religijne, Sługa 
Boży rozpoczął swoje Dzieło w Grave, w diecezji Hertogenbosh (Bois-le-Duc) w Holandii. Trzej 
pierwsi kapłani nowego Instytutu zostali wyświęceni w 1905 roku. Ojciec Berthier spędził 
trzynaście ostatnich lat życia w ubóstwie, pośród swoich seminarzystów jako ich profesor i 
dyrektor. 

Zmarł 16 października 1908 roku. 16 czerwca 1911 roku jego Instytut uzyskał dekret 
pochwalny w Saint-Siege, a 19 maja 1931 roku otrzymał aprobatę papieską. 

Misjonarze Świętej Rodziny zajmowali się duszpasterstwem powołań i rodzin, jako 
pierwszego źródła tych powołań. 

 
 

Historia procesu 
 

Opinia świętości towarzyszyła Słudze Bożemu w Zgromadzeniu Misjonarzy Świętej 
Rodziny w Holandii, gdzie spędził ostatnie lata życia (1895-1908), jak i pośród Misjonarzy Matki 
Bożej z La Salette, do których należał oficjalnie do końca oraz we Francji, gdzie był dobrze 
znany jako misjonarz i pisarz. 

W lutym 1930 biskup Bois-le-Duc (Herthogenbosh) nadał Imprimatur tekstowi 
modlitwy na obrazku z podobizną Sługi Bożego. W 1936 r. ks. Antoni Trampe, ówczesny 
przełożony generalny Instytutu, mianował ks. Józefa Kauera MSF postulatorem sprawy do 
procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego. Ten z kolei ustanowił wicepostulatorem ks. Piotra 
Ramersa MSF, któremu zlecił sporządzenie artykułów. Był on do tego dobrze przygotowany. W 
latach 1926-1931 zebrał wszystkie pisma ojca Berthiera, świadectwa i dokumenty o nim i w 
latach 1931-1932 opublikował krytyczną biografię, zatwierdzoną jako tezę doktoratu na 
wydziale teologii uniwersytetu we Fribourgu w Szwajcarii2. 

Ojciec Ramers, profesor i sekretarz komisji rewizyjnej Konstytucji i Zasad Instytutu, po 
wojnie nie miał czasu na przygotowanie artykułów. Jednak aby rozpocząć proces, jeszcze 
podczas uznanych za limit 30 lat po śmierci Sługi Bożego, we wrzeniu 1937 ojciec generał 

 
1 Podczas procesu beatyfikacji i w Index causarum, pisano Jan-Baptysta, to imię pojawia się też w akcie chrztu. 
Wydaje się jednak, że wikary, który udzielił tego sakramentu, wpisał to imię przez pomyłkę. W merostwie bowiem 
pan Berthier nadał swojemu synowi imię Jan, a on sam tak mówił o sobie i pisał, wskazując, że jego patronem jest 
Jan apostoł. Pod tym też imieniem występuje w oficjalnych aktach ślubów zakonnych, święceń kapłańskich i we 
wszystkich dziełach, które opublikował. Patrz też Informatio, przyp. 11. 
2  Bonus miles Christi Jesu (w języku niemieckim), tom II, Betzdorf 1931-1932. 
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poprosił biskupa Bois-le-Duc o wszczęcie procesu. Przygotowania do zwołania Trybunału 
zbiegły się z przejęciem przez gestapo części zgromadzonych przez ojca Ramersa dokumentów. 

Proces zwyczajny z Bois-le-Duc i informacyjny z Grenoble rozpoczęły się dopiero 42 lata 
po śmierci ojca Berthiera. Na ten z Bois-le-Duc złożyło się 46 posiedzeń, mających miejsce 
między 21 grudnia 1950 i 18 marca 1953 roku. Przesłuchano 41 świadków, w tym 29 de Visu a 
pozostałych de visu i ab auditu. Dostarczyli oni bardzo dobrego świadectwa, odnoszącego się 
przede wszystkim do ostatnich dziesięciu lat życia Sługi Bożego (1899-1908), jednak tylko 9 z 
nich znało ojca Berthiera w latach 1879-1899, a żaden z nich nie był bezpośrednim świadkiem 
jego pierwszych 40 lat życia. Pośród akt tego procesu znajdujemy okazałą część dokumentacji, 
zebranej przez ojca Ramersa z lat 1926- 1931 oraz 68 nowych dokumentów. Podczas procesu 
informacyjnego z Grenoble, przeprowadzonego na 13 posiedzeniach od 27 lipca 1951 do 20 
lutego 1952 roku, przesłuchano 8 świadków, w tym 7 de visu. 

Procesy te zostały otwarte w Rzymie dekretem z 5 czerwca 1953 roku. Dekret na 
piśmie nosi datę 25 lutego 1958 roku. Do przygotowania Positio na rozpoczęcie procesu, ojciec 
Ramers, postulator od 1959 do 1962, zatrudnił adwokata Carlo Snidera. W związku jednak z 
tym, że ojciec Ernest Braun, postulator od 1964 do 1966 roku, nie nawiązał porozumienia ze 
Sniderem, w 1968 odebrano temu drugiemu kopię publiczną. Przez najbliższe kilka lat nikogo 
nie zatrudniono do dalszej pracy nad Positio. 27 maja 1986 roku ojciec generał Egon Färber i 
jego rada mianowali ojca Edouarda Josta MSF postulatorem i współpracownikiem. Z kolei 10 
października mianowany został przez kongres zwyczajny Kongregacji Procesów Świętych niżej 
podpisany sprawozdawca. 

Pracując nad redakcją Positio, postulator złożył prośbę o weryfikację procesu  zgodnie z 
dekretem Kongregacji Procesów Świętych z 22 maja 1992 r. Wymaga się utworzenia komisji 
historycznej celem skompletowania możliwej dokumentacji. Komisja ta, nominowana 30 
listopada 1995 r. przez mgr J.G. ter Schure SDB  biskupa Bois-le-Duc, 24 lutego 1996 
przedstawiła 106 stron raportu. W konsekwencji Kongregacja Procesów Świętych wydała 
dekret weryfikujący proces (12.04.1996). 

 

 

Zawartość Positio 

 
Positio o cnotach i opinii świętości, zgodnie ze zwyczajem zawiera trzy części: Exposé o 

cnotach (Informatio), Summarium (Zbiór świadectw procesowych i pisemnych) oraz 
udokumentowaną biografię. Positio rozpoczyna się Exposé o cnotach (Informatio), 
poprzedzone spisem treści danej części (s. 2)3. Po przedstawieniu chronologii życia (s. 3-5)4  i  
stronach traktujących ogólnie o opinii świętości i cnotach (s. 6-27)5, znajduje się exposé o 
cnotach teologicznych (s. 27-62)6, kardynalnych (s. 63-99)7  i  innych cnotach moralnych (s. 
100-144)8. To Exposé o cnotach nieustannie odnosi się do źródeł, tzn. do świadectw słownych 
opublikowanych w zbiorze świadectw pisemnych, dokumentów i opisu życia, które znajdujemy 
w udokumentowanej biografii9. Historia ojca Berthiera nie stanowi szczególnego problemu: 
cnoty w skali heroicznej pojawiają się na przestrzeni wiedzionego w stałej modlitwie, miłości 
do Boga i bliźniego intensywnego życia. 

 
3 Sprawozdawca podaje strony poszczególnych części oryginalnego dzieła Positio. 

W niniejszej publikacji, tłumaczeniu na j. polski, pt. Ksiądz Jan Berthier  Założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Świętej 

Rodziny, Positio, tom I: Exposé o cnotach, Pelplin-Poznań 2007, na s. 23. 
4 Exposé o cnotach, tłum. polskie, s. 25. 
5 Tamże, s. 31. 
6 Tamże, s. 61. 
7 Tamże, s. 103. 
8 Tamże, s. 149. 
9 Positio, tom III: Biographie documentée, autorstwa ks. Eduardo Josta MSF. Tłumaczenie na język polski: Ksiądz 

Jan Berthier  Założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, Positio, tom III, Pelplin-Poznań 2000. 
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Summarium  procesów (zwyczajnego i informacyjnego) stanowi drugą część Positio i 
zawiera 275 stron10. Zostało wydrukowane w 1989 roku i przedstawia świadectwa słowne 49 
świadków. Dokumenty przedstawiane w procesie zwyczajnym opublikowane są w 
udokumentowanej biografii, poprzedzone koniecznymi notami historyczno-krytycznymi. Jak 
wspomniano wyżej, większość świadectw zawiera liczne szczegóły z ostatnich 10 lat życia ojca 
Berthiera. Przede wszystkim były to świadectwa duchownych, studentów na co dzień żyjących 
z przełożonym, który dzielił z nimi życie, do śmierci posiadając swoje łóżko we wspólnym 
dormitorium. 

Na końcu Summarium procesów, znajduje się Summarium ex officio super scriptis, 
wydrukowane w 1958 r. (75 stron). Zawiera dekret o pismach i opinie rewizorów. Pierwszy 
wymienia wszystkie pisma ojca Berthiera  te wydrukowane i niewydrukowane (Pos. super 
scriptis, s. 4-8).11 

Udokumentowana biografia  (396 stron)12  znajduje się na końcu Positio, ale stanowi 

jego znaczącą część. Życie Sługi Bożego przedstawione jest w sposób dość zwięzły w 11 

rozdziałach, traktujących w następującym porządku chronologicznym o: jego młodości, 

kształceniu (rozdział 1-3), licznych działaniach duszpasterskich i edukacyjnych (rozdział 4-10), 

ostatnich latach i opinii jego świętości (rozdział 11). Znajdujemy w niej wiele odniesień do 

źródeł: pierwszych biografii, procesowych świadectw słownych, świadectw pisemnych i 

współczesnych dokumentów, z których 104 zostały wydane w konsekwencji licznych 

rozdziałów. Biografia w oryginale francuskim kończy się listą skonsultowanych archiwów (ss. 

397-400), biografii (s. 401-402) i bibliografią (s. 403-404). 

 W całości Positio super virtutibus et fama sanctitatis doskonale ukazuje zalety i cnoty 

heroiczne Sługi Bożego. Przez swój przykład i przez intensywność działań apostolskich, 

literackich i edukacyjnych, wniósł istotny wkład w rozwój Instytutu Misjonarzy Matki Bożej z La 

Salette i przede wszystkim ufundował Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny nadając mu 

silny początkowy impuls rozwoju. 

Rewizorzy, prałaci i kardynałowie znajdą w wymienionych dokumentach, jak mi się 

wydaje, obfity materiał, który pozwoli im wyrobić sobie zdanie o opinii świętości i heroiczności 

cnót Sługi Bożego Jana Berthiera, zakonnika Instytutu Misjonarzy Matki Bożej z La Salette, 

założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. 

 

 

 

P. YVON BAUDOIN OMI 
Referent 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 Tłumaczenie na język polski: Ksiądz Jan Berthier  Założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, Positio, 

tom II  Summarium, Pelplin-Poznań 2007 zawiera 352 strony. 

11 W tłumaczeniu na język polski brak wymienionego dokumentu. Oryginał w języku łacińskim. 
12 Tłumaczenie na język polski: Ksiądz Jan Berthier  Założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, Positio, tom III, 

Pelplin-Poznań 2000 zawiera 328 stron. 
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Oznaczenia 
 

AB  Archiwum Berthier 

ACC   Archiwum Gmina Châtonnay 

ACG  Archiwum Gmina Grave 

AEB  Archiwum Biskupstwo Breda 

AEBD Archiwum Biskupstwo Bois-le-Duc 

AEG  Archiwum Biskupstwo Grenoble 

AES  Archiwum Biskupstwo Sion 

AMS  Archiwum Misjonarze z La Salette 

APC  Archiwum Parafia Châtonnay 

APFR  Archiwum Propaganda Fide Rome 

ASV  Archiwum Tajne Watykanu 

AVT  Archiwum Wizytki z Tilbourga 
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Wykaz skrótów 
 

 

Adn.  Adnotationes (notatki uczniów, wypowiedzi Założyciela) 

Adn. Dzb Adnotationes Dautzenberg 

Adn. Dbg Adnotationes Diesburg 

Adn. Dnt Adnotationes van Dinteren 

Adn. Frd Adnotationes Ferrand 

Adn. Hel Adnotationes Hellmann 

Adn. Jns Adnotationes Jansen 

Adn. Kza Adnotationes Kuczera 
ADS  Roczniki Matki Bożej z La Salette (1865-1901) 
AL.  Roczniki z Loèche: kronika domu z Loèche w Valais w Szwajcarii (1881-

1896) 

B.D.  Eduard Jost MSF, Positio, tom III: Biographie documentée 
Beaup I, II Notatki L. Beaup MS dotyczące wspólnoty MS: zeszyt I (1852-1897); 

zeszyt II (1898-1901) 
BS  Biuletyn Działalności Misjonarzy z La Salette (1902-1928) 
Doc.priv. Dokumenty prywatne zaczerpnięte z Transumptum actorum processus 

informativi: numery 39-68, ss. 513-588 
DL  J. M. de Lombaerde MSF, La vie et l`esprit du R.P. Jean Berthier (Życie i 

duch Czcigodnego Ojca Jana Berthiera), 1910 
EV  Elisabeth Vidal: listy ojca Berthiera do E. Vidal 
Mdg I, II Mededelingen betreffende de Dienaar Gods Pater Jean Berthier: zeszyty 

III (1926-1950) 
MR.  Meine Reise nach Frankreich: dzienniki z podróży ojca Ramersa MSF (7 

zeszytów, od 1926 do 1936 roku) 
MS  Misjonarze Matki Bożej z La Salette 
MSF  Misjonarze Świętej Rodziny 
ms B  Manuskrypt Bossan MS: notatki na temat początków wspólnoty 

Misjonarzy z La Salette (1852-1861) 
ms P  Manuskrypt J. Perrin MS: zeszyty III (1865-1912) 
Summ.  Eduardo Jost MSF, Positio, tom II: Summarium 
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Chronologia życia 

Sługi Bożego Jana Berthiera 
 
 
1840 
24 lutego narodziny w Châtonnay (Isère  Francja); chrzest  w dzień po swoich 
narodzinach (Positio, tom III: Biographie documentée [dalej B.D.], rozdz. I; podobnie w 
polskim tłumaczeniu pt. Ksiądz Jan Berthier  Założyciel Zgromadzenia Misjonarzy 
Świętej Rodziny, Positio, tom III, Pelplin-Poznań 2000). 
 
1846 
Babcia opowiada mu historię o objawieniu się Matki Bożej na górze La Salette, które 
miało miejsce 19 września 1846 roku (B.D., rozdz. I). 
 
1847-1853 
Chodzi do szkoły w Châtonnay, prowadzonej przez Braci Najświętszego Serca z Puy 
(B.D., rozdz. I). 
 
1852 
W święto Trójcy Przenajświętszej  I Komunia w.; trzy dni później bierzmowanie (B.D., 
rozdz. I). 
 
1853-1858 
Nauka w niższym seminarium diecezji Grenoble (B.D., rozdz. I). 
 
1858 
23 października  wstąpienie do wyższego seminarium w Grenoble (B.D., rozdz. II). 
 
1859 
23 kwietnia  tonsura; 10 lipca  4 święcenia niższe (B.D., rozdz. II). 
 
1861 
16 marca  subdiakonat; latem  pielgrzymka na La Salette, która decyduje o jego 
powołaniu na misjonarza z La Salette (B.D., rozdz. II). 
 
1862 
5 kwietnia  święcenia diakonatu (B.D., rozdz. II). 
 
1862 
14 lipca  wstąpienie do nowicjatu MS (B.D., rozdz. II). 
 
1862 
20 wrzenia: święcenia kapłańskie (B.D., rozdz. II). 
 
1862-1865 
Nowicjat, trzy razy przerywany z powodu choroby (B.D., rozdz. III) 
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1865 
8 wrzenia  pierwsze śluby zakonne (B.D., rozdz. III). 
 
1865-1876 
Działalność duszpasterska  głoszenie misji i rekolekcji oraz opublikowanie kilku książek 
(B.D., rozdz. IV). 
 
1876 
Zorganizowanie i kierownictwo pierwszej szkoły apostolskiej Misjonarzy z La Salette 
(B.D., rozdz. V). 
 
1877-1878  
Założenie pierwszego seminarium; ojciec Berthier mianowany na dyrektora szkoły 
apostolskiej i seminarium (B.D., rozdz. V). 
 
1881 
Umiejscowienie seminarium w Szwajcarii w następstwie praw antyklerykalnych we 
Francji (B.D., rozdz. V). 
 
1884 
Rada generalna Misjonarzy z La Salette zezwala ojcu Berthierowi na założenie szkoły 
apostolskiej w Szwajcarii (B.D., rozdz. V). 

 
1887 
Jubileusz kapłański i pielgrzymka do Rzymu (B.D., rozdz. V). 

 
1889 
Ojciec Berthier odchodzi z dyrekcji szkół, by zająć się głoszeniem rekolekcji (B.D., rozdz. 
V). 

 
1894 
Kwiecień – kardynał Langénieux, arcybiskup z Reims pochwala projekt Sługi Bożego, 
pragnącego założyć Zgromadzenie dla spóźnionych powołań dla misji (B.D., rozdz. VI). 

 
1894 
13 listopada – kardynał Langénieux rozmawia o tym projekcie z watykańskim 
sekretarzem Stanu, kardynałem Rampollą (B.D., rozdz. VI). 

 
1894 
14 listopada – Leon XIII zatwierdza projekt i uważa Dzieło to za „będące na czasie” 
(B.D., rozdz. VI). 

 
1894 
Grudzień – trudności ze strony przełożonych z La Salette w stosunku do założenia 
nowego Zgromadzenia (B.D., rozdz. VI). 

 
1895 
11 stycznia – Rada generalna z La Salette zezwala ojcu Berthierowi na założenie 
„Zgromadzenia spóźnionych powołań dla misji” (B.D., rozdz. VI). 

 
1895 
Lipiec – zakup starych koszar w Grave (Holandia) na siedzibę Zgromadzenia (B.D., 
rozdz. VI). 
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1895 
28 września – akt założenia Zgromadzenia, wydany przez biskupa Van de Vena z Bois-
le-Duc (B.D., rozdz. VI). 

 
1895 
Wrzesień – pierwsza szkoła apostolska w Grave (B.D., rozdz. VI). 

 
1896 
10 lutego – prośba o przechowywanie w kaplicy Najświętszego Sakramentu (B.D., 
rozdz. VI). 

 
1896 
28 lutego – odrzucenie prośby o przechowywanie Najświętszego Sakramentu przez 
Prefekta Kongregacji Wiary, osądzającego Zgromadzenie jako nieużyteczne (B.D., 
rozdz. VII). 

 
1896-1897 
Początki naznaczone przez liczne odejścia i różnego rodzaju trudności (B.D., rozdz. VII). 

 
1897 
Rozwój Zgromadzenia (B.D., rozdz. VII). 

 
1897 
Maj – zezwolenie na przechowywanie Najświętszego Sakramentu (B.D., rozdz. VII). 

 
1899 
4 października – pierwszy nowicjat (B.D., rozdz. VII). 

 
1900 
4 października – 5 pierwszych nowicjuszy składa swe czasowe śluby zakonne (B.D., 
rozdz. VIII). 

 
1902 
20 września – gmina Grave świętuje 40-lecie święceń kapłańskich ojca Berthiera (B.D., 
rozdz. VIII). 
 
1903 
3-11 marca – pobyt w Rzymie ojca Berthiera, starającego się o otrzymanie dekretu 
pochwalnego dla Zgromadzenia (B.D., rozdz. IX). 

 
1903 
6 czerwca – Prefekt Kongregacji Wiary wysyła ojcu Berthierowi pismo zachęcające do 
kontynuowania Dzieła (B.D., rozdz. IX). 

 
1903 
8 września – ojciec Berthier redaguje swój testament duchowy (B.D., rozdz. IX). 

 
1903 
4 października – pierwsze wieczyste śluby zakonne; wybór następcy Założyciela i 
pierwszej Rady generalnej (B.D., rozdz. IX). 

 
1903 
Grudzień – ojciec Berthier interweniuje w Stolicy Apostolskiej w obronie Zgromadzenia 
z La Salette (B.D., rozdz. IX). 
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1904 
Styczeń – publikacja „Posłańca Świętej Rodziny”, miesięcznika adresowanego 
specjalnie do rodzin (B.D., rozdz. IX). 

 
1905 
Maj – prośba do cesarza Niemiec o zwolnienie ze służby wojskowej studentów 
narodowości niemieckiej (B.D., rozdz. X) 

 
1905 
20 sierpnia – święcenia trzech pierwszych kapłanów (B.D., rozdz. X). 

 
1906 
Czerwiec – prośba o erygowanie w kaplicy „Bractwa Matki Bożej Pojednawczyni z La 
Salette” i o „Prawo do przyjmowania członków do Stowarzyszenia Świętej Rodziny” 
(B.D., rozdz. X). 

 
1906 
Czerwiec – zakup nowego domu w Grave (B.D., rozdz. X). 
 
1907 
Październik  stan osobowy Zgromadzenia: 14 kapłanów, 39 studentów teologii, 27 
studentów filozofii, 75 uczniów szkoły apostolskiej (B.D., rozdz. XI). 
 
1907-1908 
Zabiegi o ekspansję Zgromadzenia na inne kraje: pierwsza  Szwajcaria w 1909 r. (B.D., 
rozdz. XI). 
 
1908 
Sierpień ojciec Berthier publikuje długi artykuł na temat Niedostatku świętych 
powołań, w którym ukazuje troskę całego jego życia (B.D., rozdz. XI). 
 
1908 
16 października  śmierć Sługi Bożego w następstwie zapalenia płuc, w wieku 68 lat i 7 
miesięcy (B.D., rozdz. XI). 
 
1908 
19 października  pogrzeb na cmentarzu wspólnoty w Grave (B.D., rozdz. XI). 
 
1950-1953 
Proces zwyczajny w Bois-le-Duc 
 
1951-1952 
Proces informacyjny w Grenoble. 
 
1995 
Obchody stulecia założenia Zgromadzenia i przeniesienie ciała Sługi Bożego z Grave do 
La Salette. 
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Rozdział I 

Dzieciństwo i dorastanie 
(1840-1858) 

 
 

 

Świadectwa o tym okresie życia Sługi Bożego pochodzą od jego współziomków, 
a w szczególności od przyjaciela z dzieciństwa, ks. Girarda, który pisze: 

„Poznaliśmy się i spotykaliśmy ustawicznie tylko w dzieciństwie. Byliśmy trochę 
jak krewni, ale mieszkający daleko od siebie”13. 

 

1. W domu rodzinnym 
 

Jak wszystkie, w owym czasie, dzieci tak i Jan pierwsze swe lata spędził w 

zaciszu domowego ogniska. Świadectwa podkreślają w szczególności: 

 

- jego poddanie się rodzicom: 

„Jak pisze siostrzenica proboszcza z Châtonnay, w domu rodzinnym odnosił się 

do swych rodziców z godną podziwu uległością”14. 
„Inny jego ziomek wspomina, że kiedy Jan był zupełnie mały, jego matka 

zalecała mu pilnowanie orzechów i jabłek przeznaczonych na sprzedaż; nigdy nie 
ośmielił się wziąć jednego z nich bez wyraźnej zgody matki”15. 

 

- jego pilność w szkole i na katechezie: 

„Jako dziecko o żywej inteligencji i dobrej pamięci, jak pisze ks. Girard, 

zaangażował się poważnie w naukę języka francuskiego i należał do najlepszych w 

klasie”16. 
„Przez trzy lata, które spędziliśmy razem na katechezie, nie wydaje mi się byśmy 

kiedykolwiek widzieli go nieuważającego, nieodrabiającego zadań, czy też 
niepotrafiącego powtórzyć podanych wcześniej wyjaśnień na jakiś temat”17. 
 
- jego pobożność: 

„W wieku ośmiu lat, podaje świadek, Jan służył już do Mszy św.”18. 
 

13 B.D., doc. I, 3, s. 17. Numeracja stron podana w przypisach odnosi się do oryginalnego dzieła w języku 
francuskim pt. Biographie documentée (Positio, tom III), autorstwa ks. Eduardo Josta MSF i nie jest 
zgodna z tłumaczeniem na język polski pt. Ksiądz Jan Berthier  Założyciel Zgromadzenia Misjonarzy 
Świętej Rodziny, Positio, tom III, Pelplin-Poznań 2000. Uwaga ta odnosi się do wszystkich przypisów 
zawartych w publikacji. 
14 B.D., s. 5. 
15 B.D., s. 4. 
16 B.D., s. 4. 
17 B.D., s. 6. 
18  Summ., s. 30, ad 12,1. Numeracja stron podana w przypisach odnosi się do oryginalnego dzieła pt. 

Summarium Processus (Positio, tom II), autorstwa ks. Eduardo Josta MSF i nie jest zgodna z 

tłumaczeniem na język polski pt. Ksiądz Jan Berthier Założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Świętej 
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Ksiądz Girard dodaje od siebie: 

„Ponieważ mieszkał niedaleko kościoła, został wybrany do chóru i aż do 

wyjazdu do niższego seminarium, w 1854 roku, był on wzorem dla swych młodszych 

kolegów”19. 
Ten sam świadek wspomina, że w dzień I Komunii św.: 

„Przy ołtarzu stałem po jego lewej stronie. Kiedy otrzymaliśmy Boską hostię, a 
następnie powróciliśmy na nasze miejsca, zauważyłem, że Berthier płakał  a ja w swojej 
naiwności zadawałem sobie pytanie, dlaczego. Nie wydawało mi się, by miał powody 
do smutku. Wkrótce zrozumiałem, że łzy płynące z jego oczu, były jedynie łzami miłości 
i szczęścia”20. 
 

- jego nikłe zainteresowanie zabawą: 

„W Grave, widziałem i słyszałem, że Sługa Boży nie przepadał za zabawą, ale nie 

umiałbym wyjaśnić tej jego awersji do rozrywki”21. 

 

- jego skromność i nieśmiałość: 

„Jan, jak pisze jego biograf, musiał czasem bronić się przed młodzieńczą 

żywiołowością otoczenia, co w konsekwencji, czyniło go czasem źródłem dowcipów”22. 
 
Według księdza Girarda: 

„Natychmiast po I Komunii św., Berthier rozpoczął naukę łaciny, z zamysłem 
zostania kapłanem”23. 

 

2. W niższym seminarium w Côte-Saint André24 
 

Seminaryjni towarzysze z tego okresu życia Berthiera wskazują na: 

 

- jego pilną pracę: 

„Jak pisze jego biograf, na początku nie obyło się bez trudności. Uzupełnienie 

braków wiedzy, które sytuowały Jana na tak średnim poziomie, że wręcz rozważano 

ewentualne powtarzanie przez niego klasy, wymagały od młodego Berthiera pilności i 

 
Rodziny, Positio, tom II: Summarium, Pelplin-Poznań 2007. Uwaga ta odnosi się do wszystkich przypisów 

zawartych w publikacji. 
19 B.D., doc. I, 4, s. 18. 
20 B.D., doc. I, 4-5, s. 18. 
21 Summ., s. 31, ad 15; B.D., s. 5-6. 
22 DL, s. 44. 
23 B.D., doc. I, 4-5, s. 18. Należy nadmienić, że w owym czasie proboszczowie mieli zwyczaj dawania 

prywatnych lekcji przyszłym seminarzystom, aby skrócić czas ich studiów w niższym seminarium. 

Proboszcz Châtonnay, ks. Champon, znany ze swego wsparcia dla powołań kapłańskich i zakonnych, 

udzielał lekcji za pośrednictwem księży Pichat i Biessy. 
24 Istniały wówczas dwa niższe seminaria w diecezji Grenoble: jedno w Côte-Saint André i drugie, z klasą 

filozofii, w Rondeau, leżącego niedaleko Grenoble. 
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pełnego zaangażowania energii w naukę, co też uczynił”25. 
 
Po trzech latach niższego seminarium, współtowarzysze mogli napisać: 

„W niższym seminarium, w 1856 roku, poznałem go jako jednego z najbardziej 
pracowitych i najczęściej sklasyfikowanych pomiędzy najlepszymi uczniami”26. 
 

- jego powagę i spokojne usposobienie: 

W Côte, Jan Berthier był zawsze przykładnym, łagodnie usposobionym i 

spokojnym uczniem i kolegą. Nigdy nie widziano, by brał udział w hałaśliwych 

zabawach ani też by bawił się jakkolwiek”27. 
 
Kanonik Alloix wspomina o pobożności Jana w niższym seminarium i podaje szczegóły 
na temat częstotliwości z jaką widywał się on z członkami Zgromadzenia Świętej 
Dziewicy, w którym był doradcą: 

„W Zgromadzeniu był doradcą i regularnie widywał tych, których powinien, 
zgodnie z regułą Zgromadzenia Świętej Dziewicy... Jego pobożność, zawsze jednakowa, 
nosiła wszelkie znamiona szczerości, lojalności i głębokiego przekonania”28.  

 
 
 

Rozdział II 

Wyższe seminarium i święcenia kapłańskie 
(1858-1862) 

 

 

 

Uczucia towarzyszące Słudze Bożemu w momencie wstąpienia do wyższego 

seminarium w Grenoble, poznajemy dzięki jego uczniom: 
„Kiedy przekroczyłem próg mej celi, opowiadał im, nie wiem, co się ze mną 

stało... Myśl, że ten mały pokój mógł być zamieszkiwany przez męczenników, 
wyznawców wiary i z pewnością przez księży, sprawiła, że spoglądałem na niego z 
szacunkiem i poważaniem... Wszystko mówiło mi: »Bądź godzien swych 
poprzedników«”29. 
 
Świadek potwierdza, że Sługa Boży był pod wrażeniem modelu kapłaństwa, który 
widział w proboszczu z Ars: 

”Pewnego dnia, opowiedział nam, że chciałby wieść życie takie, jak proboszcz z 
Ars, które to postrzega jako bliskie ideału. Jako ksiądz, chciałbym rozpoczynać tydzień, 
zbierając pośród mych parafian ziemniaki i kawałek chleba, aby służyły mi za strawę 
przez cały tydzień”30. 
 
Współuczeń Sługi Bożego napisał, że strzegł ojca Berthiera: 

 
25 DL, s. 54; B.D., s. 11. 
26 B.D., doc. II, 6, s. 41. 
27 B.D., doc. I, 5-6, s. 19. 
28 B.D., doc. I, 6, s. 19. 
29 B.D., doc. II, 1, s. 39. Należy odnotować, że w. Julian Eymard studiował w wyższym seminarium w 
Grenoble i że proboszcz d`Ars został tam wyświęcony na księdza. 
30 Summ., s. 31, ad 20. 
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„Wspomnienie świętego z jego piękną i żywą inteligencją, zapałem do pracy, z 
rzadko spotykanym rozsądkiem, wspomnienie skromności równej jego talentowi 
literackiemu i teologicznemu, żarliwej gorliwości tak wielkiej, że aż nadprzyrodzonej”31. 
 

Ocena kanonika Ronsata jest potwierdzona przez tezę E. Perrata, który pisze: 

„Ojca Berthiera spotykałem przede wszystkim w wyższym seminarium w latach 
1858-1860. Wszystkie spojrzenia były skierowane na niego i nie obmawiając, uchodził 
za świętego. Nie przeszkadzało mu to w kontaktach ze współuczniami, w rozmowach z 
którymi, uprzejmy i wykształcony, łatwo sięgał wyżyn”32. 
 
Jak donoszą świadkowie, to podczas nauki w wyższym seminarium, Sługa Boży poczuł 
chęć wstąpienia do Zgromadzenia Misjonarzy z La Salette: 

„Wspomina on, że wraz z kilkoma seminarzystami odbył pielgrzymkę na La 
Salette. »Pielgrzymka ta, w połączeniu z okolicznymi górami, krzyżami tam 
umieszczonymi, widokiem misjonarzy odmawiających swój brewiarz, wszystko to 
wywarło na mnie tak głębokie wrażenie, że powiedziałem sobie: Powrócę tutaj«”33. 

„Mówił on publicznie: »Zdecydowałem się rozpocząć życie zakonne po wizycie 
na La Salette«”34. 
 

Wyświęcony na kapłana, Sługa Boży nie odprawił swej pierwszej Mszy św. w rodzinnej 
parafii, by jak zeznaje świadek, oddać się całkowicie Bogu: 

„Sługa Boży wyznawał opinię, że w dzień pierwszej Mszy św. należałoby raczej 
zamknąć się w głębokiej jaskini, sam na sam z Bogiem, niż odprawić nabożeństwo u 
siebie”35. 
 
 
 

Rozdział III 

Nowicjat i śluby zakonne 
(1862-1865) 

 
 

Nowicjat Sługi Bożego, jak zeznaje świadek, rozciągnął się na przestrzeni trzech 

lat: 
„Sługa Boży opowiadał publicznie: »Kilkakrotnie byłem zmuszony przerwać 

nowicjat z powodu choroby«”36. 
 
Ojciec Bossan MS precyzuje: 

„Od dwóch miesięcy, ksiądz Berthier jest chory, zwłaszcza zaś od ośmiu dni. 

 
31 B.D., doc. II, 2, s. 39-40. 
32 B.D., doc. II, 6, s. 41. 
33 Summ., s. 31, ad 16. 
34 Summ., s. 9, ad 21. Ojciec Berthier przystąpił do nowicjatu ojców z La Salette będąc już diakonem; 
został wyświęcony na księdza 10 dni później, cf ms B: 10 wrzenia 1962 roku o godzinie 7, przyjazd do 
Grenoble ojca Girauda i diakona Berthiera i dalej 20 wrzenia, sobota, Berthier otrzymuje święcenia 
kapłańskie w Grenoble  z dyspensą Stolicy Apostolskiej z powodu wieku (B.D., s. 37-38). 
35 Summ., s. 31, ad 23,2. 

36 Summ., s. 9, ad 24. B.D., s. 45 sqq. 
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Pluje i wymiotuje krwią. Jest bardzo słaby i zmarniały”37. 

 

Zgodnie ze słowami swych uczniów, Sługa Boży, w duchu posłuszeństwa, pojechał 

odpocząć u rodziny: 
„Gdy kiedy odesłano mnie z mojej wspólnoty, bym wyzdrowiał, wolałem w 

duchu, żeby mnie raczej poprowadzono na śmierć albo do więzienia”38. 
 
Świadek precyzuje na ten temat: 

„Choroby często męczyły Sługę Bożego, gdyż był słabego zdrowia. Cierpiał 
bardzo z powodu jelit. Miał duży szacunek dla swego powołania, ponieważ kilkakrotnie 
słyszałem go mówiącego, że wolałby umrzeć, niż je stracić”39. 

 

Według słów jego uczniów, na gruncie tego ciężkiego doświadczenia, Sługa Boży 
skorzystał z nieoczekiwanej łaski: 

„W pierwszym roku mojego kapłaństwa, powiedział, bardzo poważnie 
zachorowałem i mogę powiedzieć, że choroba ta była dla mnie łaską od Najświętszej 
Maryi Panny i początkiem odrobiny dobra, które mogłem później uczynić. Ponieważ 
byłem niezdolny do jakiegokolwiek duszpasterstwa, jeden z naszych ojców, który był w 
radzie, powiedział mi: »Niech się ksiądz weźmie trochę za pisanie, bo przecież musi coś 
ksiądz robić«. Po tych słowach, czy też nakazie, wziąłem się za pisanie. Nigdy nie 
myślałem, żeby pisać; miałem zbyt wielkie pragnienie oddania się świętej posłudze, ale 
w czasie choroby nabrałem do tego smaku i w ten to sposób rozpoczęła się odrobina 
dobra, którego mogłem w moim życiu dokonać”40. 
 
W dzień swych święceń kapłańskich, Sługa Boży prosił przede wszystkim o łaskę bycia z 
maluczkimi i biednymi, jak to opisał w swym notatniku rekolekcyjnym: 

„Boże mój, jakiż ma się pokój, będąc sługą biednych, jakiż ma się pokój, szukając 
ostatnich miejsc i kochając uniżanie się41. 

 

 
 

Rozdział IV 

Duszpasterz 
(1865-1895) 

 
 

 
1. Duszpasterstwo przez głoszenie kazań 

 
 W udokumentowanej biografii (rozdział IV, strony od 61 do 84) podana jest 

ogólna charakterystyka aktywności duszpasterskiej Sługi Bożego: głoszenie misji przez 

ponad 30 lat w 16 różnych diecezjach; wygłaszanie rekolekcji dla księży, 

seminarzystów, zakonników i zakonnic oraz dla świeckich. 
 

 
37 B.D., s. 45. 
38 B.D., s. 46. 
39 Summ., s. 31-32, ad 25. 
40 B.D., s. 49. 
41 B.D., doc. III, 4, s. 58-59. 
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Ojciec Besson MS, który miał okazję wielokrotnie głosić misje wraz ze Sługą Bożym, 
pisze: 

„Mieliśmy wielu dobrych misjonarzy, ale nie byli tacy, jak ojciec Berthier. On był 
pewnego rodzaju wzorem misjonarza”42. 
 
Stary ojciec z La Salette potwierdza to świadectwo: 

„Ogólny i typowy jego opis, przez wszystkich rozpoznawany, można streścić 
następująco: ojciec Berthier był świętym i uczonym; wzorem misjonarza, sumiennym 
pracownikiem pochłoniętym gorliwością, aktywnym, dokładnym, surowym, ale i 
łagodnym i uprzejmym, przyciągającym serca i ujmującym dusze... jaskrawym na tle 
zwyczajności sobie podobnych”43. 
 
Młody misjonarz, Sługa Boży, pisze do zaprzyjaźnionego księdza, opata J. Douare: 

„Jak może ksiądz pozostawać całkowicie zajęty swoimi zmartwieniami, kiedy 
wokół nas jest tyle do zrobienia?... Wielką jest tajemnicą fakt, że istnieje tyle zła, a tak 
mało się czyni, by je zniszczyć...”44. 
 
Bazując na wyrażeniu użytym przez świadka, poznanie Jezusa Chrystusa, było obsesją 
Sługi Bożego. Oto co zeznaje: 

„Gdy byłem żołnierzem i brałem udział w rekolekcjach w La Salette, widywałem 
go wielokrotnie... odbyliśmy gorącą rozmowę na temat tak wielkiej liczby pogan po 
tylu wiekach chrześcijaństwa. Czynił on obliczenia, kalkulował, jak można by do nich 
wszystkich dotrzeć i ich nawrócić; to była jego obsesja. Przejmował się i był 
zaabsorbowany działaniem dla chwały Bożej przez zbawianie niewiernych; i tak dobrze 
wszczepił mi swe idee, że po dziś dzień mam je w głowie i inspirują moje modlitwy w 
klauzurze”45. 
 
W swoim notesie rekolekcyjnym, Sługa Boży pozostawił nam modlitwę, którą 
odmawiał za każdym razem, gdy miał publicznie zabrać głos: 

„Przed wstąpieniem na ambonę, z gorliwością będę się modlił, przekonując 
siebie samego o całkowitej niemocy do czynienia duszom dobra i błagając Boskiego 
Zbawcę, Słowo Odwieczne, by przemawiał do serc i dusz, podczas gdy ja będę mówił 
do uszu”46. 
 
Świadkowie zachowali wspomnienie o Słudze Bożym, jako o człowieku przenikniętym 
całkowicie Bogiem; jak pisze dawny uczeń wyższego seminarium w Grenoble: 

„Koło roku 1880, podczas trzydniowych rekolekcji, miałem szanse usłyszeć 
pełne zapału słowa Czcigodnego Ojca Berthiera. Nie poczyniłem wówczas żadnych 
notatek i teraz, pół wieku później, odszukuję jedynie w myślach to, co pamięć pozwala 
mi sobie przypomnieć. Niemniej w sposób jasny przypominam go sobie jako człowieka 
wiary, pobożności i doktryny, mówiąc jednym słowem: człowieka Bożego”47. 
 
Ojciec saletyn świadczy w procesie: 

 
42 B.D., s. 65-66. 
43 Doc. priv. n. 42, str. 517; cf. B.D., doc. IV, 12, s. 96-97. 
44 B.D., doc. IV, 2, s.88 
45 B.D., doc. IV, 12, s. 98. 
46 B.D., doc. III, 4, s. 59. 
47 B.D., s. 67. 
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„Jego głosem delektowali się tak wszyscy we wspólnocie, jak i przybysze. 
Lubiliśmy patrzeć, jak przemierzał w nocy kaplicę dla spóźnionych pielgrzymów, z małą 
lampką w jednej ręce, notatkami w drugiej, i docierał do krzesła, z uniesioną głową, 
jakby szukał natchnienia u Ducha Świętego. Obraz ten pozostał we mnie i po prawie 70 
latach jest nadal żywy”48. 
 

Mgr L. Paulot, dawny główny wikary w Reims, pisał o kazaniach Sługi Bożego: 

„Jego kazania były proste, lecz wywierające ogromne wrażenie. Łatwo łamał mu 
się głos. Często mówił z zamkniętymi oczami, co zresztą zdarzało mu się i w rozmowie. 
Czuło się w nim człowieka posiadającego wizję. Słyszałem go głoszącego kazania w La 
Salette i w Binson podczas rekolekcji pasterskich. Ogromne zmęczenie, którego 
doświadczał, zmusiło go raz do posłużenia się w jednym ze swych kazań własną książką 
Ksiądz w służbie misji; co uczynił z ujmującą wręcz prostotą”49. 
 
Według ojca Bessona MS, ten głęboki związek w Bogu przez miłość bliźniego, dawał 
słowom Sługi Bożego ogromną skuteczność: 

„Wielokrotnie wyjeżdżałem głosić misje z tym wyśmienitym ojcem. Mogłem 
więc zauważyć, jakim sukcesem cieszyły się jego kazania. Nie znam żadnych misji 
prowadzonych przez świętego ojca Berthiera, które nie zakończyłyby się powodzeniem. 
Jego proste słowa, jasne i przekonywujące docierały prosto do serc; było tak ze 
względu na to, że czcigodny Ojciec, w swym sposobie mówienia do jasności, precyzji i 
solidności doktryny, dołączał niewyczerpaną miłość, która dawała jego słowom 
szczególną moc”50. 
 
W czasach tych, gdy rządził wojujący antyklerykalizm, niepokoiło Sługę Bożego masowe 
odchodzenie mężczyzn od Kościoła, stąd też, jak donosi świadek, jego faworyzowanie 
mężczyzn: 

„Często mawiał: Najpierw mężczyźni, później kobiety. Należy ich faworyzować, 
tak podczas misji ludowych jak i w konfesjonale. Inaczej czuliby się odepchnięci”51. 
 
Ojciec Besson, potwierdza ze swej strony: 

„Czcigodny Ojciec Berthier posiadał nieporównywalną dobroć, zwłaszcza w 
stosunku do mężczyzn. Miałem szansę wielokrotnie być jego pomocnikiem w 
przeprowadzaniu misji i zawsze byłem podbudowany jego sposobem przyciągania 
mężczyzn. Zajmował się nimi jak ojciec zajmuje się dziećmi, będąc w ten sposób 
doskonałym naśladowcą św. Franciszka Salezego”52. 
 
Ten sam świadek precyzuje, że w stosunku do kobiet Sługa Boży był bardzo 
powściągliwy: 

„Daleko będąc od ich odrzucenia, wzbudzał dziecięce i pełne szacunku zaufanie. 
Z jego strony była to powściągliwość tak wielka i bez udawania, że przyciągała mu 
wielką liczbę klientów do konfesjonału. Quod vidi, restor (zaświadczam, że 
widziałem)”53. 
 

 
48 Summ., s. 256, ad 1. 
49 Doc. priv. n. 43, s. 533. 
50 B.D., s. 67. 
51 Summ., s. 11, ad 31. 
52 B.D., s. 72. 
53 Doc. priv., n. 44, s. 203; cf. B.D., str. 72. 
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Ojciec Berthier przeciwstawia się zaniedbywaniu katechezy dla dzieci podczas misji; 
swym uczniom mówił: 

„To właśnie tam czyni się największe dobro w czasie misji, albowiem najpierw 
czyni się dobro samym dzieciom, a następnie przez nie, można łatwo dotrzeć do 
rodziców. Misjonarz, który w czasie prowadzenia misji zaniedbuje dzieci... zaniedbuje 
3/4 mieszkańców parafii”54. 
 
Równocześnie zalecał swym uczniom używanie prostego, zrozumiałego języka; mówił 
im: 

„Ogólnie rzecz biorąc, jest to zresztą wielkim nieszczęściem, bierze się rzeczy 
zbyt górnolotnie; głosi się kazania ludziom wykształconym i nie myśli się, że istnieją 
także robotnicy i to liczni, bez wykształcenia, którzy wychodzą z kościoła nienasyceni, 
nie mogąc w pełni skorzystać z nauki”55. 

 

2. Duszpasterstwo przez książkę56 
 

Jak podkreśla ojciec Hostachy MS, historyk, ta forma działalności, którą Berthier 
zajmował się przez większość życia kapłańskiego, stanowi integralną część jego 
duszpasterstwa: 

„Duszpasterstwo słowa i pióra ukazuje dwoistość służby misyjnej ojca Berthiera, 
która odnawia się, utrzymuje, a nawet wzmacnia z biegiem lat. To wokół tych dwóch 
biegunów, kręciło się całe jego życie”57. 
 
Według świadków, troska duszpasterska Sługi Bożego przejawiała się w: 

 

- przejrzystości i prostocie stylu przemawiającego do wszystkich: 

 „Prostota Pism Świętych, to całe ich piękno, pisze ojciec Rivoire; boskie 
tchnienie, pobudza ich moc i skuteczność. Sługa Boży nie tworzył literatury, ale 
gorliwość w jego przypadku  bez rozgłosu ale dla zdrowej nauki i praktycznej 
moralności, istotniejszy jest sam efekt, niż rozgłos towarzyszący działaniu. Przemawia 
do wszystkich, jest im użyteczny, gdyż odnosi się do wszystkich”58. 

„Moje dzieci, kiedy piszecie, zalecał swym uczniom Sługa Boży, bądźcie 
przejrzyści jak przejrzysta jest woda. By poprzez słowa można było zajrzeć w głąb 
waszych dusz, przejrzeć myśli, zamiary... Spójrzcie na święte Pisma: jak są przejrzyste i 
przemawiające do całego świata... Duch Święty wiedział jak tworzyć, nie myślcie, że 
możecie zrobić to lepiej niż On”59. 
 
Według ojca Rivoire, dzieło bibliograficzne ojca Berthiera: 

„Odnosi się do cech wywodzących się z nurtu psychologii, charakteru, ducha, 
gorliwości, miłości, świętości, dążeń, aż wreszcie niezrównanej osobowości tego 
oddanego pracownika dla Boga i dusz”60. 
 

 
54 B.D., s. 74. 
55 B.D., s. 73. 
56 Od 1866 do 1907 r. Sługa Boży opublikował 26 książek i mniejszych dzieł przez Sługę Bożego, nie licząc 

wielu artykułów. W aneksie podajemy spis książek z krótką prezentacją każdej z nich. 
57  Hostachy V. MS, Le Révérand Pére Jean Berthier, l`écrivain, Grenoble 1943, s. 62. 
58 Doc. priv., n. 42, s. 532. 
59 DL, s. 325-326. 
60 Doc. priv., n. 42, s. 530. BD., s. 248-252. 
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- uświęcaniu celem każdej ze swych książek: 
„Wszystkie dzieła ojca Berthiera, pisze Mgr Paulot, wszystkie nawet, a może i 

przede wszystkim jego Teologia dogmatyczna i moralna są nasycone talentem 
duszpasterskim: tylko zbawianie i uświęcenie dusz liczy się dla niego”61. 
 
To właśnie pomysł Sługi Bożego, który pisze: 

„Nie piszemy tylko po to, by instruować i oświecać dusze, gorąco też pragniemy 
je uświęcać”62. 

 

3. Duszpasterstwo przez pomnażanie powołań kapłańskich 

To przesłanie Maryi z La Salette pobudziło Sługę Bożego do popierania powołań 

misyjnych: 

„Zawsze uderzały mnie słowa Matki Bożej, mówił do swych uczniów: »Wy, moje 
dzieci, przekażecie je całemu ludowi« i zawsze byłem zaabsorbowany powołaniami 
kapłańskimi”63. 
 

Jak pisze ojciec Hostachy MS, szkoła apostolska w La Salette powstała dzięki namowom 
i odwadze Sługi Bożego: 

„Nawet jeśli nie tylko on sam był jej twórcą, to trzeba przyznać, że był tym 
gorliwym i najbardziej kompetentnym w pracy. Posiadał zapał i gotowość do 
osobistego wysiłku dla wspólnego dzieła, a także talent organizacyjny, pozwalający na 
przezwyciężanie przeszkód, wydających się nie do pokonania”64. 
 
Ojciec Hostachy wspomina, że po otwarciu seminarium w Szwajcarii, Sługa Boży nadal 
nie mógł w pełni popierać powołań: 

„W trakcie trwania roku 1883 pojawiła się myśl  pisał skromnie okazyjny 
kronikarz, którym był nie kto inny jak sam ojciec Berthier, zdradzony przez swoje 
pismo, a między wierszami domyśleć się można łatwo, komu ta myśl się pojawiła  
założyć w Souste szwajcarską szkołę apostolską”65. 
W chwili wycofania się z kierowania szkołami, Sługa Boży wzmiankuje w swej 
broszurze: 

„Nasze dzieło liczy ponad 150 młodych ludzi, znajdujących się we Francji i w 
Szwajcarii. 32 wyświęcono na kapłanów, a 5 z nich pracuje na misjach w Norwegii; 
ponad 40 studiuje filozofię, albo teologię, z czego paru jest diakonami, bądź też 
subdiakonami. Za kilka lat, jeśli miłosierdzie Boże będzie nam sprzyjać, mamy nadzieję 
mieć 10 nowych kapłanów rocznie”66. 
 
To dla Maryi, Sługa Boży nadał impuls i rozwinął to Dzieło: 

„Ta, która 30 lat wcześniej, napisał, rozmawia z dwoma małymi pastuszkami, 
zwracała się teraz do innych dzieci, prawie tak samo biednych jak te pierwsze i tak jak 
one, przeznaczonych do bycia posłańcami jej miłosierdzia”67. 
 
Odwołując się do tych słów Sługi Bożego, ojciec Hostachy pisze: 

 
61 Doc. priv., n. 43, s. 534. 
62 Berthier J. MS, L`art d`être heureux, Paris 1904, s. 322. 
63 Adn. Hel, s. 201, AB. 
64 Hostachy V. MS, op. cit., s. 44; cf. B.D., s. 101. 
65 Hostachy V. MS, op. cit., s. 58; cf. B.D., s. 114. 
66 B.D., str. 127; cf. Berthier J., L`Oeuvre des vocations, s. 58. 
67 Berthier J., LOeuvre des vocations, s. 14, AB. 
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„Jest oczywiste, że to właśnie ojca Berthiera Matka Boża upatrzyła sobie w 
sposób szczególny do przeprowadzenia swego Dzieła, do pozyskania i postawienia na 
nogi armii niezliczonych apostołów”68. 
 
 

 

Rozdział V 

Założyciel 
(1895-1908) 

 
 

 

W trosce o pomnożenie powołań kapłańskich, w odpowiedzi na apel papieża 

Leona XIII, ojciec Berthier postanowił: 
„Przyjść z pomocą młodym ludziom między 14 a 30 rokiem życia, inteligentnym 

i pobożnym, posiadającym aspiracje do służby misyjnej, którym brakuje jedynie dzieła, 
które dostarczy im środków kształcenia i pozwoli przygotować się do życia 
misyjnego”69. 
 
Sługa Boży tak pisze do jednego ze swych przełożonych: 

„Gdybym mógł przesłać panu poruszające listy, które zewsząd otrzymuję, od 
szwajcarskiego żandarma, szpitalnego pielęgniarza, chłopca piekarza, stolarza itd., ludzi 
żyjących tylko ze swej pracy, byłyby pan zdziwiony i poruszony”70. 
 
To tym opuszczonym i biednym młodym ludziom Sługa Boży chciał poświęcić resztę 
życia; tak mówił do swych uczniów: 

„Doprowadzenie do kapłaństwa tych biednych robotników, prostych służących, 
oto czym jest Dzieło”71. 
 
Od początku ojciec Berthier chciał, by jego Dzieło miało charakter międzynarodowy; 
oto co mówił do swych uczniów: 

„W Dziele takim, jak nasze, nie należy w ogóle poświęcać uwagi 
narodowościom: Niemcy, Holendrzy, Francuzi; przed Bogiem wszyscy jesteśmy braćmi. 
Chodzi o dokonanie dzieła katolickiego, czyli uniwersalnego, a nie zawężonego, 
małostkowego i ograniczonego. Próbuję dać wam w tym przykład, przyjmując 
wszystkich kandydatów posiadających dobrą wolę i nieważne z jakich krajów 
pochodzą”72. 
 
Ojciec Hostachy tak pisze na ten temat: 

„Przybywają ze wszystkich krajów i grup społecznych, więc Sługa Boży powierzył 
ogłoszenie swej fundacji wielkim dziennikom prasy katolickiej, we Francji i 
Niemczech”73. 
 
Trudności nagromadziły się na początku: 

„Pierwsze lata  pisze Założyciel  poświęcone zostały z wielkimi trudnościami na 

 
68 Hostachy V. MS, op. cit., s. 51. 
69 List z dnia 26 marca 1896, AB; cf. B.D., doc. VII, 6, s. 211. 
70 B.D., s. 183. 
71 Adn. v. Dinteren, dnia 9 maja 1907, AB. 
72 B.D., s. 182; cf. DL, s. 400. 
73 Hostachy V. MS, op. cit., s. 91. 
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uformowanie trzonu młodych ludzi, cnotliwych, oddanych, pobożnych i dobrego 
ducha, którzy byliby  dla tych wstępujących później wzorem prawego życia. To był cel, 
do którego, według mnie, należało dążyć na początku; i pierwsze lata były w tym 
najmniej szczęśliwe”74. 
 
Jak donosi świadek pierwszych godzin istnienia Zgromadzenia, Sługa Boży pracował w 
ufności nad uformowaniem tego trzonu: 

„Zaniedbany wygląd budynków i ostry regulamin raczej odpychały kandydatów 
nieprzygotowanych na poświęcenie się... W tym wszystkim Sługa Boży przejawiał 
cierpliwość i zdumiewającą wytrwałość”75. 
 
Ciężkie próby, które targały dziełem w chwili narodzin, tylko przyspieszyły jego wzrost, 
tak pisze o tym świadek: 

„Święta Rodzina pomogła znieść trudności. Liczba uczniów wzrosła w 
porównaniu z ubiegłym rokiem. Liczna pomoc nadeszła zwłaszcza z Niemiec. Mimo 
pewnych trudności, większość uczniów wytrwała, tworząc solidny trzon”76. 
 
 
 

Rozdział VI 

Opinia świętości w chwili śmierci 

(1908) 
 
 

 

Świadectwa zgromadzone w procesie ukazują, że w chwili śmierci, Sługa Boży miał 

opinię świętości: 
 

1. Na łonie wspólnoty 

 

„Jesteśmy przekonani, że był to człowiek święty i przekonanie to wyraża się 
otwarcie”77. 

„Zawsze postrzegaliśmy go jako świętego. To był człowiek Boży. Bez wątpienia, 
po jego śmierci postrzegaliśmy go tak samo. Umieściliśmy go w prostej, drewnianej 
trumnie. Jednak w klasztorze dało się słyszeć kilka głosów, że powinno się przygotować 
inną, mając na uwadze ekshumację ze względu na ewentualną beatyfikację”78. 

„Spieraliśmy się o główne przedmioty z jego biura, aby posiadać relikwię tego, 
który w naszych oczach był nie tylko naszym Założycielem, ale człowiekiem, który wiódł 
życie świętego”79. 

„Byliśmy zdania, że był świętym i okazywało się to coraz bardziej zrozumiałe. 
Byliśmy też zdania, że od tej chwili nic już nie funkcjonuje, ale znaleźliśmy pocieszenie 
w myśli wypowiedzianej kiedyś przez Sługę Bożego: »Po śmierci będę mógł lepiej 
pomagać Zgromadzeniu, a zatem osiągnie ono wielki dobrobyt«”80. 

 
74 L Oeuvre de la Sainte Famille, le P. J. Berthier, s. 15; cf. B.D., s. 189, cf. B.D., s. 189-197. 
75 Summ., s. 180, ad 35. 
76 Raport ojca Dicka MS., AB. 
77 Summ., s. 205, ad 44, 2; cf. s. 14, ad 44, 2. 
78 Summ., s. 107-108, ad 44, 2. 
79 Summ., s. 129, ad 44, 2. 
80 Summ., s. 154, ad 44, 2. cf. B.D., s. 373-374 
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2. Wśród ludności Grave i okolic 
 

„Nie tylko w klasztorze, ale w całym mieście mówiło się o nim. Wszyscy mówili: 
To był święty”81. 

„Już przed jego śmiercią, ludność Grave postrzegała go jako człowieka świętego. 
Mawiali: »Ten oto stanie się pewnego dnia świętym« i najwyraźniej chcieli powiedzieć: 
Pewnego dnia zostanie kanonizowany. Jako odźwierny dość często spotykałem ludzi”82. 

„Już za moich czasów, cieszył się nadzwyczajną opinią wśród ludzi, również 
pośród duchowieństwa, szczególnie u dziekana Sprangersa, księdza pobożnego i 
poważnego, uważnego obserwatora, realisty”83. 

„Po śmierci ojca Berthiera, dziekan Sprangers powiedział mi: »Mój drogi Antoni, 
kiedy potrzebuję pomocy niebios, zwracam się do ojca Berthiera«”84. 

„W Zeeland (około 10 km od Grave), zaraz po jego śmierci powiedziano mi: 
»Umarł święty«”85. 

 

3. Świadectwa dostojników kościelnych 
 

- kardynał Rampolla: 

Sługa Boży przez wiele lat z godnym podziwu entuzjazmem pracował dla swej 

drogiej Świętej Rodziny: teraz z nieba chciałby ochraniać swe dzieci”86. 
 
- kardynał Luçon, protektor Dzieła: 

„Bóg nie będzie kazał długo czekać na nagrodę i odpoczynek temu, który tak 
pracował dla Jego chwały. Zarówno dla samego Dzieła, w szczególności zaś dla tych, 
którzy nim kierują, zachowam tę samą przychylność i oddanie co dla samego ojca 
Berthiera”87. 
 

- biskup Bois-le-Duc: 

„Z wielkim żalem przyjęliśmy smutną wiadomość o nagłej śmierci waszego 

Czcigodnego Przełożonego... Mimo, że stanowczo mamy nadzieję, iż zmarły Przełożony 

otrzymał już nagrodę za swe cnoty i bezustanną pracę w winnicy Pana; nie 

przestaniemy wspominać go w naszych modlitwach”88. 
 
- Mgr Hofman O.M, wikariusz apostolski w Chinach: 

„To dla waszego Instytutu naprawdę najgorszy cios. Patrząc na wasze młode 
Zgromadzenie, z pełnym przekonaniem, pokładam ufność w przezorności i ojcowskiej 
trosce opłakiwanego zmarłego, by móc przypuszczać, że to godne podziwu Dzieło nie 

 
81 Summ., s. 46, ad 44, 2. 
82 Summ., s. 70, ad 83; cf. Summ., s. 227, ad 44, 2 
83 Summ., s. 222, ad 83. świadek ten często przebywał w Grave, odwiedzając tam, w hospicjum w. 

Elżbiety swoją matkę. 
84 Summ., s. 222, ad 88. Opuszczając pokój, w którym właśnie zmarł Sługa Boży, dziekan Sprangers 

mówił: To był święty, bezwzględnie święty (B.D., s. 373). 
85 Summ., s. 119, ad 44, 2. 
86 List z 21 października 1908, AB. 
87 List z 17 października 1908, AB. 
88 List z 17 października 1908, AB. 
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umrze wraz z nim”89. 
 
- Mgr Doumani, biskup greko-katolicko-melchicki z Trypolisu: 

„Wiadomość o śmierci tak mnie zasmuciła, że w jednej chwili zapomniałem o 
swoich zajęciach, by całkowicie poddać się ogromowi waszego bólu... Wszyscy 
opłakujemy tę wielką postać, która odeszła; głęboko żałujemy tego wielkiego pisarza 
religijnego, wielkiego uczonego, będącego człowiekiem i chlubą Kościoła... Z góry 
święty misjonarz zawsze będzie kierował swym Dziełem, będzie je widział wzrastające i 
kwitnące”90. 
 
- wikariusz generalny Bois-le-Duc: 

„Z całego serca biorę udział w stracie, jaką poniosło wasze Zgromadzenie w 
wyniku śmierci niezapomnianego ojca Berthiera. Pozostało nam pocieszenie w postaci 
przykładów cnót i świętości, które pozostawił”91. 
 
- ksiądz pochodzenia niemieckiego: 

„Zasmuciła mnie otrzymana dziś wiadomość o śmierci waszego Czcigodnego 
Ojca Przełożonego - napisał. Kościół stracił w nim księdza podług serca Bożego, 
duszpasterza ożywionego gorliwością św. Pawła, męczeństwem i miłosierdziem św. 
Wincentego a Paulo, człowieka o rzadkiej erudycji i głębokiej pokorze. Niebiosa zyskały 
o jednego świętego więcej i to właśnie powinno ukoić was w bólu”92. 

 

4. Prasa 

 

- dziennik z Grave (Graafschen Courant): 

„Ciężki cios i bardzo bolesna strata doświadczyły znane już Zgromadzenie, które 

wyrosło na holenderskiej ziemi trzynaście lat temu... Podnieśmy wzrok ku niebu, gdzie 

wstąpiła czysta dusza drogiego Zmarłego i gdzie on sam wstawia się za kontynuacją 

Dzieła”93. 
 
- dziennik La Croix de lIsère (z miejsca pochodzenia ojca Berthiera): 

„Ojciec Jan Berthier był świętym zakonnikiem i misjonarzem, całkowicie 
oddanym posłudze dusz. Liczne parafie, które ewangelizował i pielgrzymi z La Salette 
poświadczają jego niestrudzone poświęcenie, jego głęboką znajomość dusz i nauki 
sakralnej... By dopełnić wizerunku tego świętego zakonnika, dodajmy, że chorował on 
całe swe życie, a okrutna choroba jelit nie przestawała dręczyć go nawet na chwilę. W 
ten sposób posmak cierpienia podnosi wartość tego życia w modlitwie, pełnego 
ciężkiej pracy kapłańskiej”94. 

 
 

 

 
 

 
89 List przedrukowany w Posłańcu Świętej Rodziny z marca 1909, AB. 
90 List z 20 listopada 1908, AB. 
91 List z 19 października 1908, AB. 
92 List przedrukowany w Posłańcu Świętej Rodziny z kwietnia 1909, AB. 
93 Artykuł przedrukowany w: Nolte, Historische Skizze, s. 552. 
94 Artykuł z 22 października 1908, przedrukowany tego samego dnia w: Semaine religieuse de Grenoble, 

AB. 
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Rozdział VII 

Opinia świętości od 1908 do 1950 r. 
(1950 r.  rozpoczęcie procesu) 

 
 
 
 

Od śmierci Sługi Bożego aż do jego procesu beatyfikacyjnego, jego opinia świętości nic 
tylko się rozszerzała; według świadków przejawiało się to: 

 
 

1. W modlitwach nad grobem 
 

Mimo, że jego grobowiec znajduje się dość daleko od drogi, liczni mieszkańcy miasta 
Grave, przychodzą tam, by się modlić”95. 

„Wiem, że jest jeszcze wielu, którzy będą się modlić nad jego grobowcem, 
zapewnia mieszkaniec Grave. Najmłodsi, znają go tylko trochę, ponieważ wiódł skryte 
życie. Wiem z pogłosek, że rok temu staruszka, przybyła błagać o jego wsparcie w 
trudnych chwilach”96. 

„Od chwili jego przejścia do życia w chwale, pisze Rivoire, dodałem go do listy 
moich protektorów i przyjaciół niebieskich”97. 

„Przyznam się wam, wyznaje ojciec Beaup MS, że teraz, prywatnie, każdego 
dnia powołuję się na niego”98. 

 

2. W licznych nowennach ku Jego czci 
 

„Faktem jest, że odprawia się wiele nowenn do ojca Berthiera. I ja sam często 
błagam o Jego wstawiennictwo”99. 
 
W procesie, świadkowie przytaczają łaski otrzymane dzięki wstawiennictwu Sługi 
Bożego:  

„Ojciec Foegen MSF opowiedział mi o uzdrowieniu swej zamężnej siostry... 
Cierpiała ona na chorobę kobiecą, a lekarz porzucił już całą nadzieję. Bez wiedzy chorej, 
która wciąż była nieprzytomna, brat położył obrazek i kilka włosów Sługi Bożego pod jej 
poduszką. Nazajutrz, chora odzyskała przytomność i wbrew oczekiwaniom wszystkich 
zaczęła zdrowieć. Dwa tygodnie później mogła na powrót wypełniać obowiązki matki i 
od tej pory nigdy już nie chorowała”100. 

„Od dawna, nie zdając sobie z tego sprawy, cierpiałem na cukrzycę. Choroba 
ujawniła się poprzez wielkiego czyraka na karku. Poddano mnie operacji w szpitalu 
Braci Miłosierdzia w Wiedniu. Przy tej okazji, lekarz prowadzący oświadczył mi, że 

 
95 Summ., s. 28, ad 86. 
96 Summ., s. 228, ad 86. 
97 Doc. priv., n. 42, s. 525. 
98 Doc. priv., n. 61, s. 577. 
99 Summ., s. 168, ad 86. 
100 Summ., s. 28, ad 87; cf. Summ., s. 173, ad 87.  Bez wątpienia nadajemy słowu cud znaczenie, którego 
używa się potocznie, a nie traktujemy go tu jako należycie poświadczonego przez medycynę. 
 



31 
 

jestem cukrzykiem. Przez rok dostawałem zastrzyki z insuliny, a w styczniu 1949 
odmówiłem nowennę do Świętej Rodziny i do ojca Berthiera, w której prosiłem go o 
łaskę uzdrowienia z choroby cukrzycy. Ósmego dnia, poradziłem sobie bez cukru i od 
tego dnia nie potrzebowałem już zastrzyków. Przypisuję to jego wstawiennictwu”101. 

„Od około dwóch miesięcy okrutnie cierpiałem z powodu żołądka i wątroby... W 
rozpaczy uciekłem się do pomocy ojca Berthiera. I stał się cud! Dokładnie w dzień, w 
którym otrzymałem zaproszenie do świadczenia w procesie beatyfikacyjnym, moje 
cierpienie wyraźnie zmalało i byłem w stanie natychmiast odesłać moją zgodę... Aż do 
dziś, nie odczuwam żadnych boleści. Przypisuję to wstawiennictwu Sługi Bożego. Nie 
potrzebuję już wcale lekarstw”102. 

„Na podstawie własnego doświadczenia mogę zaświadczyć o wstawiennictwie 
Sługi Bożego. W roku 1935 spadłem z drabiny, co było o tyle niebezpieczne, że 
straciłem przytomność i groziła mi śmierć... Później, dowiedziałem się, że udzielone mi 
zostało ostatnie namaszczenie, a siostry rozpoczęły nowennę do ojca Berthiera. W 
dzień po wypadku przyszedłem do siebie i w przeciągu pięciu tygodni wróciłem do 
zdrowia. Mimo to, prawy policzek jest nadal trochę sztywny”103. 

„Ojciec W. Sanner MSF, wypełniając funkcję misjonarza w Brazylii, cierpiał na 
chorobę, w wyniku której został unieruchomiony. Sprowadzało się to do niemożności 
poruszania kończynami. Po nowennie zmówionej przez współbraci, chory poczuł się 
nagle lepiej, ustąpiły boleści. Po drugiej nowennie, podniósł się i na nowo mógł 
samodzielnie chodzić. To było całkowite uzdrowienie”104. 
 
Tak donosi świadek, w związku z ostatnim zeznaniem: 

„Słyszałem o cudzie, o którym mowa. Opowiedzieli mi o nim nasi ojcowie (SSCC) 
przybyli z Buenos Aires na wakacje”105. 
 
Jeden ze świadków zaznacza: 

„W Zgromadzeniu często ponaglaliśmy, by rozpocząć proces beatyfikacyjny”106. 
 
Mgr Garon MS energicznie zachęca ojca postulatora w zdaniu: 

Zobowiązuję ojca do gruntownego działania na rzecz jego beatyfikacji, pisze 
on”107. 
 
Tym samym ojciec Rivoire, dawny MS, zostaje kartuzem: 

„W życiu prywatnym wzywam go każdego dnia. Przez beatyfikację Kościoła 
moglibyśmy czynić to publicznie”108. 
 
24 lutego 1930 roku, biskup Bois-le-Duc, by prosić o beatyfikację Sługi Bożego, nadał 
imprimatur jednej modlitwie na użytek prywatny. Na przestrzeni około dwudziestu lat, 
z macierzystego domu zostało wysłanych ponad 160 listów, opowiadających o łaskach 
otrzymanych w następstwie nowenn do Sługi Bożego109. Niektóre z listów zostały 

 
101 Summ., str. 96, ad 87. 
102 Summ., s. 213-214; cf. inne otrzymane łaski: Summ., s. 168, ad 87; s. 194-195, ad 87; s. 191, ad 87; s. 
127, ad 87. 
103 Summ., s. 230; łaska potwierdzona w procesie przez dwie Siostry (Summ., s. 231-232). 
104 Summ., s. 29, ad 87. 
105 Summ., s. 178, ad 87. 
106 Summ., s. 116, ad 86. 
107 Doc. priv., n. 57, s. 572. 
108 Doc. priv., n. 46, s. 526. 
109 Łaski te zachowane są w Archives Berthier, niekompletnych, po tym jak w Niemczech w latach 
trzydziestych, kiedy reżim hitlerowski podejrzliwie traktował pisma i listy przytaczające osobliwe czyny 
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przedrukowane w oryginale, na końcu rozdziału 11. Udokumentowanej biografii 
(strony 377-382). Otrzymane łaski są z kategorii cielesnych i duchowych; najczęściej 
cytowane to: uzdrowienia, zgoda w rodzinie, odzyskana praca, wybór stanu życia, 
nadchodząca przemiana. Jeśli nawet nie mowa tu o cudzie w dosłownym tego słowa 
znaczeniu, nie mniej oprócz umocnienia wiary i ufności w Bogu, otrzymanie tych łask 
na powrót przynosi beneficjantom spokój i pociechę. 

Podług ilości listów, możemy stwierdzić, że opinia świętości Sługi Bożego 
wzrasta, co potwierdzają świadkowie w procesie: 

„Od rozpoczęcia procesu jego beatyfikacji do chwili obecnej opinia o jego 
świętości wyraźnie się wzmogła”110. 

„Każdego dnia przychodzi wiele listów z prośbą o jego wstawiennictwo, bo 
widziano w nim księdza, który wiódł życie świętego”111. 

„Jeszcze dziś, jak donosi siostra pielęgniarka, w szpitalu odmawia się regularnie 
nowenny ku czci ojca Berthiera”112. 
 

 

 

Rozdział VIII 

Opinia świętości od 1950 r. 

po dziś dzień 
 
 
 

Od czasu procesu, opinia świętości nieprzerwanie objawia się: 
 

1. W uciekaniu się do jego wstawiennictwa 
 

Odmawiane są błagalne nowenny, by przez wstawiennictwo Sługi Bożego prosić 

o łaski (uzdrowienia i różnorodne potrzeby). Według dawnego generalnego 

przełożonego MSF: 

„Często odprawia się Msze św. przez wstawiennictwo czcigodnego ojca 

Berthiera, bądź w podzięce za już wysłuchane modlitwy lub by przez jego 

wstawiennictwo prosić o łaski i przebaczenie”113. 
 

2. W odpowiedzi na listy postulatoryjne 
 

W roku 1954, postulator wysłał około 200 listów do dostojników (biskupów i 

wyższych przełożonych), z prośbą o „litterae postulatoriae”; w czerwcu 1956 roku, 

zanotowano 86 odpowiedzi, proszących Papieża Piusa XII o otwarcie procesu 

apostolskiego”114. 
 

3. W kapitułach generalnych 

 
przypisywane francuskiemu duchownemu. Gestapo zajęło drukarnie, spaliło liczne dokumenty i 
kontrolowało korespondencję z innymi krajami. 
 
110 Summ., s. 194, ad 86. 
111 Summ., s. 240, ad 83. 
112 Summ., s. 232. 
113 Raport w AB. 
114 Archiwum Berthier. 



33 
 

 
Rozdziały, które zachowały się od procesu, jednogłośnie nalegają o pośpiech w 

zabiegach w procesie beatyfikacji Założyciela115: 
 
- Kapituła z 1977 roku zdecydowała, że rok 1978 ustanawia się w Zgromadzeniu 
Rokiem Berthiera: rocznicę tę uświetniły dni studiów nad życiem i charyzmą Fundatora, 
jak i uroczyste obchody w piętnastu prowincjach, rozrzuconych na czterech 
kontynentach116. 
 
- Kapituła generalna z 1983 roku podkreśliła wyjątkowe zainteresowanie najmłodszych 
członków Zgromadzenia lepszym poznaniem Sługi Bożego i historii Zgromadzenia. 
Kapituła ta była jednoczenie wyrazicielem woli wszystkich tych, którzy prosili, by 
pogłębione badania były przedsięwzięciami dotykającymi życia ojca Berthiera, jego 
osobowości i przesłania dla naszych czasów, tak aby uczynić go lepiej znanym pośród 
ludu117. 
 
4. W biografiach i monografiach 
 
Od 1911 do 1995 roku, wydano ponad dziesięć biografii Sługi Bożego, podobnie 
opublikowano około dwudziestu monografii lub studiów opisujących aspekt życia lub 
samej postaci ojca Berthiera jako: misjonarza, pisarza, nauczyciela, fundatora, autora 
raportów z La Salette etc. 

5. W rozpowszechnianiu maksym Sługi Bożego 
 

- Duża liczba tych maksym została zgromadzona w zbiorach. 
- Są one jednoczenie publikowane w czasopiśmie Messager de la Sainte Famille 
(Posłaniec Świętej Rodziny) wydawanym w wielu językach. 
- Maksymy te figurują także na murach domów Zgromadzenia: postulatu, nowicjatu i 
zakonnych seminariów duchownych. 

 

6. W świeckich stowarzyszeniach 
 

- Stowarzyszenie Przyjaciół Ojca Berthiera, którego celem jest poznanie ojca Berthiera, 
jego Dzieła i duchowości. 
- Grupy wiernych spotykają się w regularnych odstępach czasu, głównie po to, by 
modlić się o beatyfikację Sługi Bożego oraz by rozważać drogie mu zagadnienia, takie 
jak duszpasterstwo rodziny i powołań. 
- Jak donosi główny przełożony, w północnej Brazylii świętuje się rozpoczęcie procesu 
Sługi Bożego, ponieważ istotą jest poznanie bezgranicznej wierności ojca Berthiera 
Kościołowi na tle rosnącego wpływu sekt i innych ruchów118. 
 
 
 

 
115 Acta VI, VII, VIII capituli generalis, in Archiv. gen.  Zanotujmy, że począwszy od VII proces doznał 
pewnego spowolnienia; głównymi tego motywami są: prace odnowienia konstytucji; mniejsze 
zainteresowanie kultem świętych; środki finansowe; śmierć postulatorów i ich zastąpienie przez nowych, 
niedostatecznie przygotowanych do tej pracy. 
116 Acta VII capituli generalis, in Archiv. gen. 
117 Acta VII capituli generalis, in Archiv. gen. 

118 Relacja z 25 marca 1996 roku, AB. 
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7. W obradach 
 

Zespoły składające się z księży i świeckich organizowały obrady mające na celu 
poznanie i zgłębienie życia duchowego i ideałów, jakimi kierował się ojciec Berthier w 
swoim życiu i duszpasterstwie, takimi jak: duszpasterstwo rodzin, wspieranie powołań 
kapłańskich i zakonnych, duchowość Świętej Rodziny, etc. 
 
8. W uroczystych obchodach stulecia Zgromadzenia 

 
W 1995 roku, obchody stulecia Zgromadzenia odznaczały się: 

- pogłębionymi studiami nad aktualnością Dzieła ojca Berthiera i jego kulturowym 

uniwersalizmem na czterech kontynentach, na których pracują Misjonarze Świętej 

Rodziny; 
- dniami studiów i konferencji o osobowości Założyciela i trafności jego Dzieła; 
- w dzień zamknięcia obchodów stulecia, około 500 wiernych przybyłych ze wszystkich 
krajów Europy, spotkało się wraz z Misjonarzami Świętej Rodziny na górze La Salette, 
by wspólnie się modlić, wspominać przykazania i przykłady pozostawione przez Sługę 
Bożego i, zbierając się wokół jego grobowca, prosić ojca Berthiera o wstawiennictwo. 
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Część II 

Cnoty teologiczne 
 

 

 

 

 

Cnoty teologiczne jednoczą człowieka z Bogiem w Jego prawdzie nieskończonej, 
najwyższej szczęśliwości i doskonałej dobroci. W całości poświęcony chwale Boga, 
przez zbawianie braci, Sługa Boży wiódł życie nieprzerwanie podporządkowane Bogu, 
co wynika z praktykowanych przez niego cnót teologicznych. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Rozdział I 

Wiara 
 

 

„Wiara jako zwyczaj, pisze ojciec Berthier, jest cnotą nadprzyrodzoną i 
teologalną, która przez Boską władzę, przygotowuje ducha do pełnego przyjęcia 
wszystkich Boskich prawd objawionych, które w ustalonym przez Opatrzność porządku, 
proponuje nam Kościół”119. 

 

1. Życie Sługi Bożego w wierze 
 

Świadkowie podkreślają głęboką wiarę Sługi Bożego: 
„Jego życie w wierze było fundamentem, na którym opierał wszystko”120. 
„Moim zdaniem, naprawdę był on człowiekiem Bożym; żył z Nim i tylko dla 

Niego”121. 
„Tak, wiodąc poród nas życie w absolutnym ubóstwie, Sługa Boży cechował się 

heroizmem przez całe swe życie”122. 
„Jestem przekonany, że każdego dnia żył w wierze”123. 
„Założyciel ojciec Berthier zrobił na mnie nadzwyczaj głębokie wrażenie. 

Naprawdę widzę w nim świętego księdza, całkowicie przesiąkniętego Bogiem i 
przepełnionego miłością do ludzi i Kościoła. Widzę w nim człowieka noszącego w sobie 
głęboką wewnętrzną wizję, nie szukającego sławy, ale wiodącego życie całkowicie 
skrytego w Bogu... Uprzejmość i bezinteresowność, którą u niego zauważyłem, jest 
raczej nadprzyrodzona, niż zwyczajna”124. 
 
Świadkowie podkreślają, żeby przejść liczne i ciężkie próby, Sługa Boży potrzebował 
nadzwyczajnej wiary: 

„Gdyby człowiek ten nie posiadał niezachwianej wiary, nie mógłby dążyć do 
realizacji swego Dzieła”125. 

„Nie posiadając środków, podjęcie się czego takiego jak założenie Zgromadzenia 
jest niemożliwe bez tak silnej wiary”126. 
 
2. Udzielająca się wiara 

 
W wyższym seminarium, jak pisze świadek: 

„Młody ksiądz Berthier lubił towarzystwo najżarliwszych; opiekował się nimi, a 

na przerwach spędzanych naprzeciw kościoła z entuzjazmem proponował: »Pomówmy 

trochę o naszym Panu«”127. 
 

 

119 Berthier J. MS, Streszczenie teologii dogmatycznej i  moralnej, 1904, s. 474, n. 2191. 
120 Summ., s. 162, ad 46. 
121 Summ., s. 209, ad 45,1. 
122 Summ., s. 80, ad 46. 
123 Summ., s. 34, ad 46. 
124 Raport ojca Autha, AB. 
125 Summ., s. 238, ad 46; cf. ibid. s. 217, ad 46. W kwestii doświadczanych prób, cf. m.in., B.D., s. 45-51; 

s. 189-198. 
126 Summ., s. 136, ad 46. 
127 B.D., s. 25. 
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Jak pisze dawny uczeń, którego ojciec Berthier przyjął do szkoły apostolskiej: 
„To właśnie Sługa Boży przyjął mnie do grona duszpasterzy... Miałem wtedy 

dwanaście i pół roku. Od tego młodego jeszcze wieku, cnota ojca Berthiera jawiła mi 
się tak rzeczywista, że byłem nią ujęty, a do niego żywiłem nie tylko uczucie, jakim syn 
obdarza ojca, ale darzyłem go szacunkiem należnym świętym”128. 
 
Według świadka w procesie: 

„Sługa Boży gorąco wierzył. Zawsze mówił z takim przekonaniem, że jestem 
wręcz zobowiązany zaświadczyć, że wiódł swe życie w heroicznej wierze”129. 
 

Ze swojej strony, ojciec saletyn potwierdza: 

„W Rzymie, gdzie studiowałem, Czcigodny Ojciec dał nam trzy duchowe odczyty 

dzieł których się nie czyta, a w które apostoł włożył całą swą duszę. Tematem były: 

ubóstwo, czystość, posłuszeństwo i szczęście czystych serc. Nazajutrz po odjedzie 

Czcigodnego Ojca podzieliłem się z kolegą następującą refleksją: Kiedy do nas 

przemawiał, czułem w sobie starego, konającego człowieka”130. 
 
Równocześnie świadkowie donoszą, że Sługa Boży poświęcił swe życie szerzeniu wiary: 

„Całe życie Sługi Bożego nastawione było na szerzenie wiary”131. 
„Misje, rekolekcje, pisma, założenie nowego Zgromadzenia, szczególne 

rozmowy, wszystko to dowodzi jego zaangażowania na płaszczyźnie szerzenia 
wiary”132. 

„Celem jego Zgromadzenia było wykształcenie misjonarzy, którzy nieśliby w 
świat pochodnię z ogniem wiary”133. 

„Wiele napisał, by oświecać ludzi w wierze i by zachęcać ich do życia w niej”134. 

 

3. Przywiązanie Sługi Bożego do wiary Kościoła 
 

Sługa Boży tak napisał w swoim notatniku rekolekcyjnym: 

„Na początku modlitwy, aktu wiary: To czego naucza Kościół i Ojciec święty, to 

wszystko, co objawił Bóg, przede wszystkim szczęśliwość”. 

 

Według świadków, nauka Kościoła była główną wytyczną Sługi Bożego: 

„Doktryna Pisma świętego i Ojców była bez wątpienia jego główną wytyczną. 

Życzył sobie, by jego uczniowie w swych pismach, kazaniach, bądź też w jakiejkolwiek 

pracy dla zbawienia dusz, kierowali się czystą doktryną katolicką”135. 

„Sentire cum Ecclesia była częścią składową życia ojca Założyciela. To dlatego, 

kiedy mówił o boskiej władzy Papieża i biskupów, gorące słowa tryskały wprost z jego 

serca”136. 
 

 
128 B.D., doc. V, 6, s. 139. 
129 Summ., s. 62, ad 46. 
130 Doc. priv., n. 63, s. 583. 
131 Summ., s. 81, ad 53. 
132 Summ., s. 35, ad 53; cf. B.D., s. 67-74. 
133 Summ., s. 155, ad 53. B.D., passim. 
134 Summ., s. 218, ad 53. 
135 Summ., s. 99, ad 49. 
136 Summ., s. 108, ad 49; cf. B.D., s. 75. 
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Sługa Boży nieprzerwanie wpajał swym uczniom naukę Kościoła: 
„Zawsze na to nalegał i prawie każdego dnia wpajał nam, że powinniśmy 

przyjmować tylko świętą doktrynę Kościoła, Pisma świętego i Ojców”137. 
 
Motyw przywiązania do wiary Kościoła, precyzuje świadek: 

„Dostrzegał częściowy zamęt duchowy swoich czasów, którego uzdrowienie 

widział w prawdzie i nieomylności Stolicy Apostolskiej”138. 
 
Sługa Boży  Założyciel  chronił swych uczniów przed błędami ich czasów, jak mówią 
świadkowie: 

„Sługa Boży nie znosił pomyłek bardziej niż czegokolwiek na świecie. Jak sam 
mówił niejednokrotnie, walczył z ontologizmem na swych konferencjach. Nie mógł 
wydrukować we Francji jednej ze swoich książek Etats chrétiens, bo obawiał się, że nie 
otrzyma imprimatur, ponieważ zdaniem Kościoła, wydano ich już zbyt wiele. Wydaje 
się mi, że wspomniana książka otrzymała imprimatur w Rzymie”139. 

„Zdecydowanie sprzeciwiał się modernizmowi”140. 

„Rozprawiając z nami nad Syllabusem, obalał błędy tam zacytowane”141.  

„Historia Kościoła często stawała się lekturą w refektarzu, ojciec Berthier nie 

zwlekał z ukazaniem nam błędów; wskazywał na przykład, jak bardzo dana opinia była 

zgubna i fatalna”142. 
 
 

4. Wiara doświadczana w jedności z Bogiem 
 

- Modlitwa 

W swych rekolekcjach przygotowujących do ślubów zakonnych, Sługa Boży napisał: 

„Bezustanna modlitwa będzie dla mnie zbawieniem”143. 
 
Łaska wzywała go do bezustannej jedności z Bogiem. Ale Sługa w każdej minucie był 
tak zapracowany, że czasem: 

„Pod koniec dnia okazywało się, że nie miał nawet chwili na modlitwę do 
Boga”144. 
 
Łaska wyznaczała mu drogę: 

„Od paru dni  pisał  mam wrażenie, że mocniej kocham dobrego Boga i że cały 

poświęcę się Jego chwale145. 
 
Podczas rekolekcji z 1867 roku prosi Matkę Bożą o łaskę całkowitego nawrócenia: 

„W tych rekolekcjach, chcę pozyskać ducha modlitwy i pokory... Modlitwa 

 
137 Summ., s. 98-99, ad 47. 
138 Summ., s. 99, ad 49; cf. B.D., s. 355-356. 
139 Summ., s. 181-182, ad 47. Kompletny tytuł cytowanego dzieła brzmi: Des états de vie chrétienne et 
de la vocation, według doktorów Kocioła i teologów, ojca Jana Berthiera MS, drukarnia Propagandy, 
1874, B.D., s. 81-82. 
140 Summ., s. 150, ad 47. B.D., s. 355. 
141 Summ., s. 34, ad 47. 
142 Summ., s. 62, ad 47. 
143 B.D., doc. III, 4, s. 59. 
144 List z 25 sierpnia 1866; cf. B.D., s. 64. 
145 B.D., s. 64. 
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będzie życiem mej duszy”146. 
 
Jeśli oceniać ją będziemy na podstawie zeznań świadków, to ta ciągła jedność z 
Bogiem, potwierdzała się na przestrzeni całego życia Sługi Bożego: 

„Tak, Sługa Boży żył w wierze, codzienne trwanie w ciągłej modlitwie to 
potwierdza. Modlił się bezustannie”147. 

„Tak, to było co nadzwyczajnego. Duch modlitwy był odczuwalny na zewnątrz w 
jego pobożnej postawie podczas cogodzinnej modlitwy, bądź w kaplicy... Jak tylko 
zaczynał się modlić, był niczym umarły dla otaczającego go świata. Miało to miejsce 
zawsze i wszędzie, także w kaplicy”148. 

„Wchodząc do kaplicy, w której był Najświętszy Sakrament, był jak przesiąknięty 
miłością, przejawiało się to w jego gestach i całym jestestwie”149. 

Duch modlitwy przejawiał się w jego zawsze skupionej postawie, kiedy 
spacerował w domu, lub w ogrodzie. Moim zdaniem, które zresztą podzielali wszyscy, 
modlił się on, prawdę powiedziawszy, stale”150. 
 
Słowo „stale” powraca w prawie każdym zeznaniu; tak jak i pogrążony w Bogu, czy 
pochłonięty modlitwą, które są wyrażeniami często cytowanymi: 

„Kiedy modlił się w kaplicy, był całkowicie pogrążony w Bogu. Nie spoglądał ani 
na prawo, ani na lewo. Sam to zauważyłem. Trzy lata modliłem się w tej samej co on 
kaplicy”151. 

„Jego ciągłe pochłonięcie modlitwą, było rzeczą tak wyraźną, że utkwiła nam w 
pamięci; to była cecha jego osoby, skierowanej w stronę innego świata”152. 

„W kaplicy, jego postawa była delikatnie pochylona, wyrażała skupienie, 
pochłonięcie Bogiem... Kiedy wychodził z konfesjonału (co nadal widzę) jego postawa 
była niczym ta Wielkiego Rybaka. Zachowywał się, jakby został uwolniony od ciężkiego 
brzemienia i szedł klęknąć przed ołtarzem. Wydaje mi się, że za moich czasów 
spowiadał się u ojca Mertensa, a od czasu do czasu u ojca Bertauda”153. 

„Wiele razy widziałem, jak na końcu swych rozmyślań obracał się w stronę 
obrazu Matki Bożej i w stronę Tabernakulum. Słysząc płaczliwy pomruk, można było się 
domyślić, że rozmawiał z dobrym Bogiem; był to bez wątpienia wyraz jego 
wewnętrznego żaru”154. 
 
Ojciec saletyn, dawny uczeń księdza Berthiera, dodaje ze swojej strony: 

„Moją uwagę, moich kolegów zresztą też, zwracała jego obecność przy 
Najświętszym Sakramencie i Matce Bożej, mniej więcej o tej samej porze co uczniów. 
Nie korzystał z książek; zamyślał się, zamykał oczy, a my doskonale wiedzieliśmy, że 
były to rozmowy z naszym Panem i Najświętszą Dziewicą, przerywane częstymi 
westchnięciami i prowadzone szeptem, żebyśmy nie byli w stanie zrozumieć, co mówił; 
robił to regularnie”155. 
 

 
146 B.D., doc. IV, 4, s. 90. 
147 Summ., s. 27, ad 46. 
148 Summ., s. 99, ad 48,1. 
149 Raport Hellmanna, ucznia Sługi Bożego, AB. 
150 Summ., s. 130, ad 48,1. 
151 Summ., s. 217, ad 48,1. 
152 Summ., s. 99, ad 48,2. 
153 Summ., s. 162, ad 48,2. Obaj cytowani ojcowie byli uczniami Sługi Bożego. 
154 Summ., s. 63, ad 48,2. 
155 Doc. priv., n. 64, s. 584. 
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Pisząc, ojciec Berthier przelewał na papier swoje własne doświadczenia: 

Czasem dusza śpi, by w ten sposób mówić w Bogu, działając prawie nieznacznie 

przez jedyny szczyt swej woli... Dusza jest jak dziecko śpiące na piersi swego ojca; 

powierza ona Bogu wszystkie swe troski i myśli, przywiązuje się wyłącznie do Niego i w 

Nim znajduje ukojenie”156. 
 
Według świadków, to poprzez oglądanie natury Sługa Boży bez wysiłku wznosi się ku 
Bogu; pisze o tym ojciec saletyn, pomocnik Założyciela w Grave: 

„W południe po posiłku, Sługa Boży dość często oddawał się krótkiemu 
odpoczynkowi na terenie małej posiadłości; czasami widywałem go przystającego na 
dłuższą chwilę, by podziwiać ogrodowy kwiat, by podziwiać w nim przede wszystkim 
potężną dłoń dobrego Boga... Pewnego dnia, po tym jak wraz z dobrym Ojcem 
zatrzymałem się na chwilę, by popatrzeć na kwiat, mniej jednak rozmyślając niż on, 
oddaliłem się, a kiedy odnalazłem Ojca chwilę później, zajmował go wciąż ten sam 
kwiat”157. 
 
Podczas procesu jeden ze świadków potwierdza: 

„Sługa Boży widział Boga w całej naturze, na przykład w prostym kwiecie. Czynił 
to spacerując z kimś po ogrodzie”158. 

 

- Zjednoczenie z Bogiem, źródło duszpasterstwa 

W swym notatniku rekolekcyjnym Sługa Boży pisał: 

„Przed wejściem na ambonę będę się gorliwie modlił, przekonując się o swej 
całkowitej niemocy do czynienia duszom dobra i błagając Boskiego Zbawcę, Wieczne 
Słowo, by mówił do serc i dusz, podczas gdy ja będę mówił do uszu”159,160. 
 

Według swoich uczniów, Sługa Boży nie marnował okazji, by donieść im o 
pierwszeństwie życia wewnętrznego w ich życiu: 

„Moje drogie dzieci, prośmy św. Józefa o życie wewnętrzne i prośmy o to tak, 
by je otrzymać... Mogą je mieć ci, którzy wierzą że uczynią co w przyszłości i którzy 
myślą, że aby to osiągnąć trzeba zostać wielkim kaznodzieją, wielkim uczonym i którzy 
do dnia, w którym będą mogli wygłaszać kazania, wszyscy się nawrócą. Złudzenie, moje 
dzieci, jeśli nie jesteście, jak św. Józef ludźmi ducha, nic nie zdziałacie, absolutnie nic... 
Bądźmy ludźmi modlitwy, stosujmy się do tego co każe nam czynić Opatrzność i jeśli 
będziemy to robić z duchem wiary i miłością zaludnimy niebo duszami pozyskanymi 
naszą pracą, naszymi modlitwami. To jest właśnie prawdziwe duszpasterstwo”161. 
 
To w tym właśnie duchu Założyciel proponuje swym misjonarzom świętą Rodzinę jako 
model i źródło ich duszpasterstwa: 

„To w Świętej Rodzinie wzrósł Wieczny Kapłan, nasz Pan Jezus Chrystus, 
Misjonarz Ojca... W kształceniu misjonarzy nie bez powodu jest więc stawianie im za 
przykład Świętej Rodziny, która jest prawdziwym źródłem duszpasterstwa 

 
156 Berthier J. MS, La clé du ciel, Paryż 1904, s. 177-178. 
157 Doc. priv., n. 62, s. 579. 
158 Summ., s. 63, ad 48,2. 
159 B.D., doc. III, 4, s. 59. 
160 Ibidi., s. VIII. 
161 DL., s. 519-520. 
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chrześcijańskiego”162. 
 
5. Pobożność Sługi Bożego 
 

Sługa Boży szczególnym kultem darzył wielkie tajemnice wiary, którymi są 
Święta Trójca, Duch Święty, Eucharystia; jak ukazują poniższe świadectwa, ze 
szczególną nabożnością traktował Świętą Rodzinę i Matkę Boską z La Salatte. 
 
- Kult Świętej Trójcy 
 

Sługa Boży rozpoczynał dzień ofiarą dla Świętej Trójcy: 

„Ofiarować powinności Maryi i przez Nią i z Nią Jezusowi i z Nim, przez Niego i 

w Nim bardzo Świętej Trójcy”163. 
 
Jak donosi pielęgniarz, który pomagał Słudze Bożemu w poranek jego śmierci: 

„Podczas toalety bezustannie się modlił, były to przede wszystkim modlitwy 
kierowane do Świętej Trójcy, jak na przykład: »Święta Trójco... Uwielbiana Trójco...« 
etc... Gdy toaleta dobiegła końca, przechadzał się po pokoju, cały czas kontynuując 
recytowanie tych samych modlitw”164. 
 
Według świadków, ta pobożność Sługi Bożego uwidaczniała się w sposobie, w jaki 
kreślił znak krzyża: 

„Z ogromnym szacunkiem kreślił znak krzyża”165. 
„Zawsze kreślił znak krzyża z tak wielkim szacunkiem, jak tylko to możliwe, 

wyraźnie wypowiadając słowa”166. 
„Z wielkim szacunkiem kreślił on znak krzyża i recytował doksologię”167. 
„Zawsze nas uczył, by z szacunkiem pochylać głowę wypowiadając Gloria 

Patri”168. 
 
- Kult Ducha Świętego 

 
U Sługi Bożego, kult Ducha Świętego przejawiał się przede wszystkim w jego stałej 
jedności i całkowitym zaufaniu Bogu, jak donoszą słowa jego uczniów: 

„W dzień mojej pierwszej Mszy św., chciałem zamknąć się w głębokiej jaskini, 
by nikt mi nie przeszkadzał i by móc całkowicie oddać się działaniom Ducha 
Świętego’169. 
 
Świadectwa w procesie naciskają przede wszystkim na wzywanie Ducha Świętego na 
początku wszelkich zajęć: 

„Nigdy nie rozpoczynaliśmy zajęć bez Veni sancte Spiritus z wersetem i 
modlitwą”170. 

 
162 B.D., s. 251. 
163 B.D., doc IV, 4, s. 91: Notatnik rekolekcyjny 1867: Mój dzień. 
164 B.D., doc XI, 10, s. 391. 
165 Summ., s. 48, ad 56,1. cf. B.D., s. 68. 
166 Summ., s. 73, ad 56,1. 
167 Summ., s. 90, ad 56,1. 
168 Summ., s. 109, ad 56,1. 
169 B.D., rodz. 2, s. 38; cf. Summ., s. 31, ad 23,2. 
170 Summ., s. 64, ad 56,2. 
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„Polecał nam wszystkie kulty; pragnął zwłaszcza, byśmy dobrze przygotowali się 
do uroczystości Wielkanocy”171. 

„(O Duchu Świętym) mówił do nas również z wielkim entuzjazmem”172. 
„Wszystkie wspólne zajęcia, które prowadził rozpoczynał znakiem krzyża i Veni 

sancte Spiritus, i kończył znakiem krzyża”173. 
 
To, co Sługa Boży pisze w jednej ze swych książek, wyjawia jego żarliwą nabożność dla 
Wewnętrznego Gospodarza: 

„O duszo prawdziwie szczęśliwa, która wypędzając z pamięci wszelkie 
wspomnienia, wszelkie utworzone obrazy, w swej inteligencji doświadcza tylko światła 
Słońca sprawiedliwości, a w swym sercu doznaje jeno cichej miłości spływającej na nią 
z Ducha Świętego niczym ze źródła wiekuistej dobroci... Nie pozostawajcie 
rozproszonymi przez zmysły, ale zamykając przed nimi drzwi, zamieszkajcie w was 
samych, zwróćcie się z żarliwością ku Bogu, każdego dnia po tysiąckroć zanurzajcie się 
w otchłani boskości, aby pławić się tam w dostatku”174. 
 
- Kult Eucharystii 
 
Świadkowie podkreślają: 
 
- jego żarliwą miłość i szacunek w stosunku do Eucharystii: 

 

Pewnego dnia, po Komunii św., mówił tak gorąco o Świętej Eucharystii jak nigdy 

wcześniej, z wielkim entuzjazmem i wielką miłością. Wyjaśniał O sacrum convivium. 

Mogło to trwać z osiem minut. Nauczył nas żarliwego kultu Świętej Eucharystii. Zakazał 

przyozdabiania korporałów haftami kwiatowymi, ponieważ cząsteczki Świętej Hostii 

mogły się do nich przyczepić”175. 
„Sam słyszałem jak mówił: »Jeśli brak płatka w główce kwiatu, lub jeśli jest on 

choćby tylko przegryziony (chodziło mu o bardzo piękne róże), kwiat taki nie nadaje się 
już do kaplicy«. Kiedy tylko przechodził przed drzwiami kaplicy, wchodził do niej, 
najczęściej na kilka chwil. Również kiedy wychodził z domu, lub do niego wracał, 
składał w niej wizytę”176. 

„Jeśli chodzi o  jego kult Eucharystii, pobożna postawa ojca Berthiera w domu 
Bożym rzucała się w oczy”177. 

„Był szczęśliwy, otrzymując pozwolenie na przechowywanie Świętego 
Sakramentu. Postrzegał to jako uznanie jego Zgromadzenia. Dobry Bóg przyszedł 
zamieszkać pod wspólnym dachem”178. 
 
- jego zachęcanie do częstego przyjmowania Komunii św.: 

 
Zobowiązał nas do codziennego odwiedzania Świętego Sakramentu i świętej 

 
171 Summ., s. 36, ad 56,2. 
172 Summ., s. 73, ad 56,2. 
173 Summ., s. 90, ad 56,2. 
174 Berthier J. MS, La clé du ciel, op. cit., s. 175-176. 
175 Summ., s. 16, ad 56,3; cf. DL, s. 512-513. 
176 Summ., s. 36, ad 56,3. 
177 Summ., s. 130, ad 56,3. 
178 Summ., s. 175, ad 56,3. Świadek czyni aluzje do początku założenia, kiedy to wspólnota przez dwa 

lata była pozbawiona prawa przechowywania Najświętszego Sakramentu, cf. B.D., s. 193-195 i 199. 
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Dziewicy. Równocześnie i on sam składał z nami te wizyty. Pragnął, by przyjmowanie 
Komunii św. stało się codzienne”179. 

„Był obrońcą codziennej Komunii św. Jednakże radził, by raz w tygodniu ją 
opuścić. Po śmierci którego z naszych rodziców, zachęcał nas do modlitwy przed 
Najświętszym Sakramentem”180. 

Dużo wcześniej niż pojawiły się papieskie dekrety na temat częstej Komunii św., 
już w młodym wieku był jej stanowczym zwolennikiem. Traktuję to jako owoc jego 
życia w głębokiej wierze. Rozumiał, że Komunia św. zrodzi nadzwyczajne owoce u tych, 
którzy ją przyjmą”181. 
 
- jego sprzeciw wobec zbytniej surowości: 

 
„Od samego początku, często zachęcał nas do codziennej Komunii św. Często 

też sprzeciwiał się jensenizmowi. Prawie wszyscy przyjmowali Komunię św. codziennie. 
Równocześnie zachęcał do Komunii św. nawet dzieci”182. 

„Proboszcz zaproszony do stołu MSF, pozwolił sobie poskarżyć się, że młode 
tancerki unikają swych gorliwych proboszczów, którzy starają się odsunąć je od tańca, 
odmawiając im rozgrzeszenia... Przychodzą w jego poszukiwaniu na górę La Salette w 
pobliże misjonarzy, którzy swoją nadmierną pobłażliwością paraliżują gorliwe działania 
duszpasterzy parafialnych. Uwaga ta w sposób szczególny wymierzona była przeciw 
Czcigodnemu Ojcu Berthierowi. Ten to bez poruszenia się odpowiedział skarżącemu 
się: »Przyjacielu, bez ostentacji mogę się pochwalić, że w sposób skuteczny 
powstrzymałem tańce, przyprowadzając dusze do spowiedzi i częstej Komunii św.; 
ksiądz z kolei, pozbawiając je tych środków łaski, pozostawia je zdające się na ich 
słabość i z powodu tej przesadnej surowości księdza, przeciwnej świętej teologii, ksiądz 
raczej sprzyja tańcom zamiast im przeszkadzać«”183. 
 
- przykładny sposób, w jaki celebrował on ofiarę Mszy św.: 

 

Sługa Boży przekazuje w swym notatniku rekolekcyjnym, uczucia które ożywają w nim 

podczas Świętej Ofiary: 
„Zjednoczę się z ukrzyżowanym Chrystusem. Rozważę wzięcie własnego krzyża, 

by zostać ukrzyżowanym wraz z Jezusem. Christo crucifixus sum cruci. Przypomnę 
sobie Maryję u stóp krzyża, składającą się wraz ze swym Boskim Synem w ofierze i w La 
Salette niosącą krucyfiks na swej piersi... Po Mszy św. akt łaski”184. 
 
Te wewnętrzne emocje znajdują swe wyjaśnienie w wielkiej pobożności, z jaką Sługa 
Boży celebrował Świętą Ofiarę: 

„Często służyłem mu podczas Mszy św. Miał na wpół przymknięte oczy, które 
patrzyły na mszał  był pochłonięty Bogiem”185. 

Wielokrotnie służyłem mu podczas Mszy św. i nigdy nie widziałem księdza 
celebrującego Mszę św. z taką nabożnością”186. 

„Często słyszałem pogłoski, że w Zgromadzeniu przyszłych księży był on surowy 
w kwestii odczytywania słów konsekracji. Słyszałem równocześnie, że odczuwał 

 
179 Summ., s. 90, ad 56,3. 
180 Summ., s. 81, ad 56,3. 
181 Summ., s. 155, ad 50. 
182 Summ., s. 183, ad 56,3. 
183 Opowiedziane przez ojca Besson MS i zacytowane w: Doc. priv., n. 44, s. 538; cf. B.D., str. 70-71. 
184 B.D., doc. III, 4, s. 59. 
185 Summ., s. 130, ad 55. 
186 Summ., s. 138, ad 46. 
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trudności w tej kwestii”187. 
„Na odprawienie Mszy św. przeznaczał pół godziny. Celebrował ją z wielką 

pobożnością. Słowa konsekracji odczytywał bardzo wolno i dokładnie. Po Mszy św., bez 
księgi, w akcie łaski pozostawał w kaplicy przez kwadrans”188. 
 
- Kult Świętej Rodziny 

 

Dla Sługi Bożego kult Świętej Rodziny znajdował się w samym sercu tajemnicy 

chrześcijaństwa. Pisał: 
„To właśnie Jezus, którego wymieniamy jako pierwszego wyliczając członków 

Świętej Rodziny, w której, jak i w Kościele ziemskim i niebieskim, jest samym sercem, 
jest centrum świata189. 
 
Nabożność Sługi Bożego dla Świętej Rodziny była według świadków ogromna: 

„Była nadzwyczajnie wielka. Nieustannie wskazywał na Świętą Rodzinę i na 
zaufanie którym powinniśmy Ją darzyć. Od kiedy w domu pojawili się inni księża, 
odprawiał on Msze św. przy małym ołtarzu Świętej Rodziny, który po wieczornej 
modlitwie odwiedzał raz jeszcze”190. 

„Kiedy poruszał ten temat, był cały wzruszony, pełen entuzjazmu, często 
płakał”191. 
 
Założyciel bardzo często zachęcał swych uczniów do miłości i naśladowania Świętej 
Rodziny: 

„We wszystkich okolicznościach życia, zawsze podawał nam Świętą Rodzinę za 
przykład... Żywił gorące uczucia dla Świętej Rodziny”192. 

„Przez wszystkie swoje dni, Sługa Boży namawiał do kultu i naśladowania 
Świętej Rodziny, często poruszał ten temat w kazaniach”193. 

„Sługa Boży wielokrotnie mówił o Świętej Rodzinie, a zwłaszcza o Jej duchu, 
prawdziwym duchu rodziny”194. 
 
Świadek wspomina o rozpowszechnianiu przez Sługę Bożego kultu Świętej Rodziny: 

„Od pojawienia się encykliki Neminem fugit (14.06.1892), a szczególnie od 
założenia jego Zgromadzenia, Sługa Boży oddał się duszpasterstwu Świętej Rodziny. 
Rozpowszechniano obrazki Świętej Rodziny w najróżniejszych krajach”195. 

 

- Kult Matki Boskiej z La Salette 

 

Dziewica z La Salette, jak pisze ojciec Berthier, jest: 

„Tą, której od 1862 roku poświęciliśmy początki naszego kapłaństwa i nasze 

życie w duszpasterstwie”196. 

 
187 Summ., s. 55, ad 55. Świadek odnosi się do faktu, że Sługa Boży raz powtarzał słowa konsekracji. 
188 Summ., s. 90, ad 55. 
189 Berthier J. MS, Le culte et limitation de la Sainte Famille, Paryż 1907, s. 14. 
190 Summ., s. 65, ad 56,4. 
191 Summ., s. 170, ad 56,4. 
192 Summ., s. 183, ad 56,4. 
193 Summ., s. 130, ad 56,4. 
194 Summ., s. 175, ad 56,4; cf. doc. IX, 7, s. 301-302. 
195 Summ., s. 109-110, ad 56,4. 
196 B.D., s. 206. 
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Przez akt poświęcenia i pełnego oddania Matce Bożej, Sługa Boży przypieczętował 
swoje prawdziwe przymierze z Maryją: 

„Panuj nad moją wyobraźnią...  pisze on  panuj nad moją inteligencją... panuj 
nad mym sercem... panuj nad mą wolą... Ponieważ między małżonkami wszystko jest 
wspólne, pozwól mi uczestniczyć w niebiańskich darach, których zostałaś ustanowiona 
Szafarką, a ja sam postaram się zdobywać Twój, Pani, szacunek i Twoją miłość, tak w 
czynnościach prywatnych, jak i też publicznych swojej posługi”197. 
 
Świadectwa ilustrują tylko tę szczególną nabożność Sługi Bożego dla Matki Boskiej z La 
Salette: 

„To była jego Małżonka. Jego miłość do Świętej Rodziny nie była w stanie 
wykluczyć miłości do Matki Bożej z La Salette”198. 

„Jego kult Matki Bożej objawiał się w szczególności, kiedy znajdował się przed 
Jej figurą lub kiedy się do Niej modlił”199. 

„Wielokrotnie zachęcał nas do kultu ku czci Matki Bożej z La Salette. Gdyby nie 
Jej objawienie się, nie byłoby nas tutaj, mawiał często. Założył w klasztorze braterstwo 
Matki Bożej z La Salette i propagował je również na zewnątrz. Dał studentowi 
rzeźbiarstwa do wykonania kilka posągów Matki Bożej z La Salette. O godzinie czwartej 
cała wspólnota odwiedzała Najświętszy Sakrament i Matkę Bożą z La Salette. 
Wspieranie tych kultów wypływało z jego planu: sentire cum Ecclesia. To dlatego 
właśnie potrafił nas naprawdę zachęcić do celebrowania świąt kościelnych”200. 
 
W kaplicy swojej wspólnoty Założyciel utworzył bractwo Matki Bożej z La Salette, by 
szerzyć jej kult. Pisze, że biskup Bois-le-Duc: 

„Aktem z 27 czerwca 1906 roku, kanonicznie je zatwierdził w pierwszej z 
naszych kaplic i swym dyplomem wydanym 31 lipca 1906 roku włączył je do 
arcybractwa Świętej Góry”201. 
 

 

  

Rozdział II 

Nadzieja 
 

 

„Nadzieja, jak pisze ojciec Berthier, jest cnotą teologiczną, która rozporządza 
chęcią oczekiwania, z absolutną ufnością, na nadzwyczajne szczęcie lub wiekuiste 
obcowanie z Bogiem, i niezbędnymi w dojściu do tego środkami”202. 

 
 
 

 
197 Kontrakt zredagowany po łacinie; tekst oryginalny w B.D., doc. IV, 4, s. 90-91. 
198 Summ., s. 16, ad 56,5. 
199 Summ., s. 234, ad 56,5. 
200 Summ., s. 37, ad 56,5. 
201 B.D., s. 329-330; cf. Posłaniec, październik 1906, s. 897-898. W tym numerze Posłańca ojciec Berthier 
pisze, że w przeciągu niespełna roku liczba zrzeszonych w bractwie Matki Bożej z La Salette wzrosła do 
3200. 
 
202 Berthier J. MS, Abrégé de théologie dogmatique et morale, 1904, s. 485, n. 2236. 
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1. Obecność istnienia nadziei u Sługi Bożego 
 

Jak odkrywamy w liście do księdza Douare, jego dawnego proboszcza, Sługa Boży 

gorąco dążył do wiekuistego obcowania z Bogiem: 
„Żegnaj, mój ukochany pasterzu, pisze on, ściskam księdza serdecznie spod 

serca Matki Bożej. Obyśmy mogli zjednoczyć się w Jej łonie na wieczność! O Wiaro 
Pocieszycielko, dlaczegóż zamknęliśmy oczy na twe światło!”203. 
 
Miesiąc później Sługa Boży pisze do tego samego korespondenta: 

„Życie jest tak krótkie, a my zmierzamy tak wielkimi krokami do miejsca 
Wiecznej Jedności w łonie naszego wspólnego Ojca.  Volo ut ubi sum ego et illi sint 
mecum ut sint unum sicut et nos  ut sint consummati in unum! Mój drogi, mój dobry 
Pasterzu, nie mamy wiary. Kiedy Pan będzie związkiem jedności naszych dusz!”204. 

Nadzieja Sługi Bożego odnosiła się do wiary w Boga, który kocha nas jak swe dzieci: 

„Kiedy zwracamy się do Boga, pisał, z zaufaniem nazywamy Go naszym Ojcem, 
ponieważ nas zaadoptował i to nie tylko przez zasługi Jezusa Chrystusa, który przyniósł 
nam łaskę bycia zwanymi i uczynionymi w rzeczywistości dziećmi Bożymi. Kiedy 
jesteśmy w łasce żyjemy życiem Jezusa Chrystusa i to dlatego Ojciec spogląda na nas z 
większą życzliwością... to On nas skłania do modlitw i  westchnień przed Bogiem, a one 
pochodząc z takiego źródła, mogą być tylko dobrze przyjęte”205. 
 
Niebo, mówił Założyciel do swych uczniów, jest nam już dane w Sercu Jezusa, a Maryja 
stoi u jego bram: 

„Jakim jest niebo, do którego musimy wejść? I nie mówię w tej chwili o niebie, 
do którego wchodzimy po naszej śmierci; nie, jest jeszcze inne niebo, które jest niczym 
niebo w niebiosach: to uwielbione Serce naszego Pana Jezusa. To do tego nieba 
musimy wejść i to Najświętsza Dziewica nas tam wprowadzi; stoi Ona u jego bram; to 
dzięki Niej tam wejdziemy”206. 
 
Według Mgr L. Paulota, dawnego wikarego generalnego w Reims: 

„Wszystko w Słudze Bożym ukazywało człowieka skupienia i jedności z Bogiem, 
zajętego zwykle sprawami nieba”207. 

 

2. Częste myśli o śmierci 
 

Jeśli myśl o niebie była powszednią u Sługi Bożego, tak ta o śmierci była mu codzienną, 

potwierdzają świadkowie: 
„Sługa Boży często mówił: »W niebie będę mógł wam lepiej pomagać niż na 

ziemi«. Bezustannie przygotowywał się na śmierć”208. 
„Całe Jego życie było przygotowaniem do śmierci”209. 
Sługa Boży przestrzegał słów św. Pawła: Quotidie morior (1 Kor. 15,21). W 

ostatnich latach często mówił o śmierci, to znaczy o swojej śmierci. Jednakże zawsze 

 
203List z 12 listopada 1965; cf. B.D., doc. IV, 1, s. 87.  
204 List z 8 grudnia 1965; cf. B.D., doc. IV, 2, s. 88. 
205 Berthier J. MS, La clé du ciel, op. cit., s. 253. 
206 Adn. Dautzenberg z 31 maja 1904, na temat: Janua coeli, o.p.n., AB. 
207 Doc. priv. n. 43, s. 533. 
208 Summ., s. 88, ad 43. 
209 Summ., s. 169, ad 43. 
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miał świadomość swej wielkiej odpowiedzialności przed Bogiem, tym samym ukazywał 
wielką do Niego ufność”210. 
 
Tak publicznie jak i prywatnie, Sługa Boży prosił o modlitwę o dobrą śmierć: 

Podczas trzech lat, kiedy go znałem, często mówił o swojej śmierci i polecał się 
naszym modlitwom, by otrzymać łaskę dobrej śmierci”211. 

 

Ojciec Textoris O.M, dawny uczeń Sługi Bożego, pisze o tym: 
Nigdy nie zapomnę, jak pewnego razu widziałem go całkowicie zatraconego i 

pochłoniętego, siedzącego w kącie; oto, co powiedział mi: »Moje dziecko, jestem stary, 
módl się za mnie ażebym miał dobrą śmierć«. Co za pokora i szlachectwo duszy u tak 
sławnego misjonarza”212. 

„Sługa Boży prosił nas o modlitwę, ponieważ pojechał do Nieuwkuik głosić 
rekolekcje, aby przygotować się do śmierci. Powiedział to publicznie w refektarzu. W 
ogrodzie wielokrotnie prosił mnie, by błagać o świętą śmierć dla niego. Pragnął umrzeć 
nagle. Wierzę, że jego modlitwa została wysłuchana”213. 
 
Według świadków, Sługa Boży postrzegał nagłą śmierć jak łaskę: 

„Sługa Boży postrzegał nagłą śmierć w łasce Boga jako wielką korzyć, ponieważ 
w ten sposób diabeł nie ma więcej okazji do kuszenia człowieka i do skłonienia go do 
grzechu. To właśnie powiedział pewnego dnia”214. 

„Zawsze myślał o śmierci i prosił o łaskę szybkiej i dobrej śmierci”215. 
 
3. Strach przed piekłem 

 
Ufność w miłosierdzie Boga nie wykluczała u Sługi Bożego zbawiennego strachu przed 
piekłem, jak wskazują świadkowie: 

„Wierzę, że bał się piekła. Ale jednoczenie uważał myśl o piekle za płodną”216. 
„Nie twierdziłbym, że ten strach przed piekłem był tak wyraźny. Jego miłość do 

Boga była bardzo silna i dlatego moim zdaniem, nie należy tak akcentować myśli o 
piekle”217. 

„Czy miał tak silny strach przed piekłem, tego nie wiem, wiem jednak, że miał 
bojaźń Bożą. Często mówił: »Przyjdźcie moje dzieci, nauczę was bojaźni Bożej; beatus 
vir qui timet Dominum; beatus vir qui semper pavidus«”218. 

„Jego strach przed piekłem nie był sprzeczny z ufnością do Boga. Często mówił 
o bojaźni Bożej nie czując przed nim lęku... Jestem przekonany, że w ostatniej godzinie 
swego życia nie okazywał już strachu”219. 

„Posiadał wielką ufność do Boga i w tym samym stopniu niepokoiła go słabość 
ludzka”220. 

„W zasadzie bał się piekła. Nie wiem dlaczego właśnie się go obawiał. Za to 

 
210 Summ., s. 107, ad 43. 
211 Summ., s. 129, ad 43. 
212 Summ., s. 247-248, ad 43. 
213 Summ., s. 46, ad 43. W Nieuwkuik, niedaleko Grave, znajdował się zakon cystersów, do którego 

Sługa Boży kilkakrotnie powracał. 
214 Summ., s. 13-14, ad 43. 
215 Summ., s. 88, ad 43. 
216 Summ., s. 81, ad 61. 
217 Summ., s. 171, ad 61. 
218 Summ., s. 37, ad 61. 
219 Summ., s. 130-131, ad 61. cf. B.D., s. 369-374. 
220 Summ., s. 110, ad 61. 
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wiem dobrze, o czym sam mówił, że w kazaniach misyjnych wpajał lęk przed piekłem, 
ale nie wyolbrzymiał go jak kilku innych kaznodziejów. Myślę jednak, że mimo to, miał 
wielką ufność w Boską Opatrzność, równocześnie wielokrotnie ukazując nam 
miłosierdzie Jezusa”221. 
 
Sługa Boży wyjawia nam swoje odczucia na ten temat: 

„Cóż za szkoda o mój Boże  pisze on  tylko poznać Cię i kochać i, mimo to, nie 
wiedzieć czy zasługuję na miłość, czy nienawiść; usychać w nadziei posiadania Cię i 
lękać się czy nie zostanę na wieki pozbawiony Twej łaskawej obecności!... O 
nieszczęśliwe życie! O śmierci nieustanna!”222. 
 
4. Ufność Sługi Bożego w Boską Opatrzność 
 
Świadkowie w procesie wskazują na nadzwyczajną ufność Sługi Bożego w Opatrzność: 

„Człowiek ten miał ogromną ufność w Boską Opatrzność”223. 
„Tak, w moim przekonaniu, praktykował on cnotę nadziei w stopniu 

heroicznym”224. 
„Dziekan z Grave często osobiście mówił mi, że ojciec Berthier był człowiekiem 

Opatrzności. Dziekan przyjeżdżał każdego tygodnia, aby się u nas wyspowiadać, a i my 
często go odwiedzaliśmy”225. 

 

To zaufanie przejawiało się: 

- w stworzeniu jego Dzieła: 

 
Mgr. Paulot, świadek początków tworzenia, nie waha się napisać: 

„W późnym okresie swojego życia, na wygnaniu, pozbawiony jakichkolwiek 
środków Sługa Boży wykazał odwagę, która dowodzi nadzwyczajnej pomocy 
Opatrzności. Jestem pewien, że pewnego dnia zostanie beatyfikowany”226. 
 
Świadek zeznaje, że Sługa Boży nie miał ufności w stopniu heroicznym: 

„Nie miał on założyć Zgromadzenia. W wieku 55 lat  choć inni założyciele 
rozpoczynali swe dzieła w mniej zaawansowanym wieku  wiedziony wewnętrznym 
impulsem, oddał się tej ciężkiej pracy. Najczęściej, kiedy człowiek osiąga ten wiek, nie 
tęskni już za nowymi i wielkimi przedsięwzięciami”227. 
 
Sam Założyciel tak mówił do swych uczniów: 

„Jedną z rzeczy, które sprawiały, że wahałem się podjąć tego Dzieła, był mój zły 
stan zdrowia, ponieważ obawiałem się, że nie będę w stanie przestrzegać reguły 
wspólnoty”228. 
 
i dodawał: 

„Kiedy tu przybyłem, byłem zmuszony zaufać Opatrzności, wiedząc, że nazajutrz 

 
221 Summ., s. 74, ad 61; cf. Summ., s. 81, ad 61. 
222 Berthier J. MS, Lart dętre heureux, Paryż 1904, s. 105-106. 
223 Summ., s. 65, ad 57. 
224 Summ., s. 130, ad 57. 
225 Summ., s. 37 ad 57. 
226 Dokument prywatny przedstawiony w procesie, n. 43, s. 533. 
227 Summ., s. 110, ad 59. 
228 Adn. Dzb., s. 68, ad z 24 czerwca 1907, AB. 
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mogę umrzeć”229. 
 
- w trudnościach pierwszych lat: 
 
Z pism Założyciela: 

„Pełne trudu pierwsze lata, poświęcone były uformowaniu trzonu młodych, 
prawych mężczyzn, dobrego ducha, pobożnych i oddanych... W tym był cel, w naszych 
oczach, do którego należało dążyć na początku, był to też punkt najtrudniejszy; 
pierwsze lata były najmniej szczęśliwe”230. 
 
Według świadków: 

„Na początku, prawie wszyscy stąd wyjechali. Tak, myślę nawet że wszyscy 
odeszli”231. 

„Na początku i jeszcze za moich czasów wszystko było tak prymitywne, że mógł 
rozwijać swoje Dzieło tylko z Bożą pomocą”232. 
 
Świadek wspomina najcięższą z prób, z którą Założyciel musiał się zmierzyć: 

„Największą trudnością jego życia musiała być ta, że Kongregacja dla Popierania 
Rozkrzewiania Wiary odradzała mu podążanie za jego celem”233. 
 
W obliczu tych trudności, jak donoszą świadkowie, Założyciel dowodzi nadzwyczajnej 
ufności: 

„Jestem zdania, że miał wielką ufność do Boga, a przejawiało się to w dążeniu, z 
największą stanowczością do utrzymania i rozwoju Zgromadzenia. Bez przerwy 
powtarzał: »Jeśli to Dzieło Boga, to przetrwa«”234. 

„O heroizmie jego ufności do Boga możemy wnioskować już od założenia jego 
Zgromadzenia, czego dokonał wbrew trudnościom prawie nie do przezwyciężenia”235. 

„Wbrew oczekiwaniom wszystkich, on trwał w nadziei, że jego Dzieło się 
powiedzie”236. 

„Jego ufność do Boga graniczyła z cudem. Utrzymywał setki silnych, młodych 
mężczyzn, z ledwie marnych środków. Podczas mojego pobytu w Grave, odwiedził 
mnie mój wujek, ksiądz. Widząc biedę, proste życie i pracowitość tego już 
zaawansowanego wiekiem człowieka, napisał: «To tylko człowiek Boga może temu 
podołać»”237. 
 
Zwracając się do Sługi Bożego, podczas swojej krótkiej przemowy, w dzień pierwszej 
Mszy św. księży neoprezbiterów, dziekan Grave powiedział: 

„Och! Sukces ten należał się Ojcu, albowiem tak wiele trudności, tak wiele 
ciężkich prób napotkał Ojciec przy zakładaniu i w czasie pierwszych lat istnienia 
Zgromadzenia. I mimo, że wszystko wydawało się sprzeciwiać Ojca planom, to jednak 

 
229 Adn. Hellmann, s. 146, z 28 stycznia 1906; ojciec Jan Berthier odnosi się tu bez wątpienia do swej 
pierwszej podróży do Holandii, w lutym 1895; przyjechał, jak mówi, ze straszną gorączką, nie mając 
pomocy, poza kilkoma miłosiernymi duszami (B.D., s. 154). 
230 Berthier J. MS, Loeuvre de la Sainte Famille, Grave 1902, s. 15. Na temat wystąpień, cf. B.D., s. 189-

191. 
231 Summ., s. 174, ad 38,3. 
232 Summ., s. 171, ad 59; cf. B.D., s. 182-189. 
233Summ., s. 100, ad 52. B.D., s. 191-194. 
234 Summ., s. 163-164, ad 57. 
235 Summ., s. 183, ad 57. 
236 Summ., s. 175, ad 57. 
237 Summ., s. 210, ad 57. 
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nie zaprzestał Ojciec pokładać nadziei w Bogu i modlić się do Niego z tak wielkim 
zapałem i  wielką wytrwałością... Pobudzany przez siłę z góry przeszedł Ojciec przez 
wszystkie przeszkody i potrafił tu, w mojej parafii, przerobić stare koszary na dom 
gorliwych kapłanów”238. 
 
W trudnościach Sługa Boży widział znak woli Bożej, zachęcający do kontynuowania 
tego Dzieła, jak mówią świadkowie: 

„Sługa Boży mówił nam wielokrotnie: »Kiedy rozpoczyna się jakieś dzieło 
zainspirowane nadzwyczajnymi pobudkami, należy z tych samych pobudek je 
kontynuować«”239. 

„Wielu duchownych mówiło: »Czego ten starzec chce?« Ale to właśnie 
trudności utwierdzały go w jego zamiarach: »Tego chce Bóg«”240. 

„Zawsze był całkowicie oddany Bogu. »Bez trudności, mawiał, nie powstanie 
żadne dobro. Im więcej jest trudności, tym bardziej można być przekonanym, że Bóg 
chce naszego Dzieła«”241. 

„W trudnościach i cierpieniu odwoływał się do słów św. Augustyna: Ubi amatur 
non laboratur, aut si laboratur, labor amatur.  Wszystkie swe trudności postrzegał jako 
czynione ręką Bożą: On kieruje wszystkim”242. 
 
- w jego spokojnym, pełnym pogody zachowaniu: 

 

Świadkowie odnotowują stałość nastroju Sługi Bożego, jako oznakę jego wielkiej 

ufności w Opatrzność: 
„Często mawiał: »Moje dzieci, miejcie ufność«. W swoich trudnościach 

pozostawał zawsze w tym samym nastroju, który zawdzięczał swojej naturalnej ufności 
w Boską Opatrzność: »Bóg zawsze nam pomagał, należy ufać, że nadal będzie to robił  
mówił«”243. 

„Zawsze był w tym samym nastroju. Mówił nam: »Nie należy tworzyć sobie 
problemów. To dzięki modlitwie  mawiał  przezwycięża się trudności«”244. 

„Nigdy nie widziałem, żeby był zrezygnowany. Mawiał: »Jeśli jest to Dzieło 
dobrego Boga, trudności nam nie przeszkodzą«”245. 

„Zawsze pozostawał spokojny. Kiedy jaki uczeń odchodził, widziano kilka razy 
łzy w jego oczach, stąd wyciągnęliśmy wniosek, że cierpiał wewnątrz. Ale zachowywał 
swój spokój i nie mówiliśmy więcej o tym; nigdy się nie skarżył, nawet mimo faktu, że 
wielu odchodziło. Na temat wszystkiego, co się działo, mówił: »Niech się dzieje wola 
Boga«”246. 

W dniach choroby lub zatroskania zachowywał swą wesołość i radość, powagę i 
dobroć. Pozostawał zawsze taki sam”247. 
 
- w swej udzielającej się ufności: 
 
Jeden ze świadków cytuje słowa biskupa Bois-le-Duc: 

 
238 B.D., s. 320. 
239 Summ., s. 35, ad 52. 
240 Summ., s. 155, ad 57. 
241 Summ., s. 155, ad 52. 
242 Summ., s. 182, ad 52. 
243 Summ., s. 37, ad 58. 
244 Summ., s. 72, ad 52. 
245 Summ., s. 155, ad 60. 
246 Summ., s. 74, ad 60. 
247 Summ., s. 130, ad 52. 
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„Biskup Van de Ven powiedział: »Od kiedy znam tego małego człowieka, mam 
na powrót większą ufność w Boską Opatrzność«248. 
 
Sługa Boży nie zaprzestawał zachęcania swych uczniów do ufności: 

„Moje dzieci, pisał, unikajcie ponurości i  wszystkiego, co jest melancholią... 
Skoro, oddalicie się dobremu Bogu, nie ma powodu do bycia smutnym”249. 

„Często zachęcał nas do cnoty nadziei. Nie pozostaje nic innego, jak tylko 
zacytować werset pisma: Jacta super Dominum curam tuam, ipse te enutriet”250. 
 
Świadek wspomina: 

„Mój brat, popierający moje powołanie, które w następstwie prawa z 1904 na 
powrót ujrzało światło dzienne, pozwolił mi usłyszeć, że przyszłość być może dla mnie 
też będzie obarczona troskami i ciężkimi próbami; »Odwagi, powiedział mi Ojciec, 
nigdy nie brakowało wam chleba, będziecie go mieli nadal i nawet co ponad to«. Te 
właśnie uczucia miłości i roztropności ojcowskiej przywiązały mnie do niego w sposób 
całkowity i bezwarunkowy”251. 

 

 

 
Rozdział III 

Miłość 
 
 

 
„Miłość, pisze ojciec Berthier w swoim Streszczeniu teologii, jest cnotą 

teologiczną, rozporządzającą chęcią kochania Boga dla Niego samego i ponad 
wszystko, i bliźniego z miłości do Boga”252. 

 

1. Umiłowanie Boga przez Sługę Bożego 
 

Świadkowie podkreślają wyjątkowość miłości Sługi Bożego do Boga: 
„Całe jego życie napędzane było miłością do Boga. Powtarzał zawsze: »Moje 

dzieci, kochajcie dobrego Boga«”253. 
Często mówił o miłości do Boga, a całe jego życie przejawiało tę miłość. 

Zachęcał nas zawsze do żarliwej miłości do Boga”254. 
Wszystkie jego czyny i gesty wskazywały, że człowiek ten był popychany przez 

miłość do Boga”255. 
„Miłość ta, bez wątpienia była nadzwyczajna; we wszystkich swoich działaniach 

duchowych, zaczynał od Boga i na Nim kończył. Jako przykład dla tego stwierdzenia 
cytuje się Podręcznik Instytutu Świętej Rodziny z 1910, strona 49, gdzie znajdujemy 
liczne akty miłości do Boga. Tak bardzo był owładnięty miłością do Boga. Bardzo często, 
tak często, że pamiętam to do dziś, mówił: »Nie ma szczęścia ani w tym życiu, ani w 

 
248 Summ., s. 13, ad 40,2. 
249 Raport A. Stolz, w AB. 
250 Summ., s. 183, ad 57. 
251 Summ., s. 263, ad 1. 
 
252 O.c., s. 486, n. 2243. 
253 Summ., s. 65, ad 62. 
254 Summ., s. 218, ad 62. 
255 Summ., s. 65, ad 65. 
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innym, jak tylko dla świętych«. Przy każdej możliwej okazji, na przykład oczyszczając 
warzywa, wielokrotnie powtarzał: »Moje dzieci, kochajmy dobrego Boga, kochajcie Go 
bardzo«”256. 

„Miłość do Boga jest centrum, wokół którego wszystko krąży. Wielokrotnie 
mówił mi, o wizji natury w kwiecie: »Moje dziecko, nie brakuje Ci nic poza miłością 
Boga«. Pod koniec swego życia napisał jeszcze książkę: Sztuka bycia szczęśliwym. Nie 
było to nic innego jak apologia miłości do Boga”257. 
 
2. Różne przejawy jego miłości do Boga 

 
Według świadków, miłość do Boga u Sługi Bożego przejawia się następująco: 
 
- Awersja do grzechu 
 
W przeddzień swoich święceń kapłańskich, Sługa Boży napisał: 

„Boże mój, kocham Cię, Boże mój, muszę żyć dla Ciebie, bo przyjąłeś mnie tak 
ciepło i tak często udzielałeś przebaczenia, kiedy to błądząc w życiu, nie zasługiwałem 
na nie, a tylko na otchłań drugiej śmierci tuus sum ego salvum me fac  Servus tuus sum 
ego da mihi intellectum Noverim Te, noverim me” 258. 
 
Świadkowie zapewniają, że Sługa Boży miał awersję do wszystkiego, co mogło oddalić 
miłość Boga: 

Miłość ta była bez wątpienia nadzwyczajna. Im większy był jego wstręt do 
grzechu, tym bardziej wzrastała miłość do Boga. A temu, który zgrzeszył, powiedział: 
»Wszystkie trudności i przeciwności pochodzące z zewnątrz nie czynią tyle zła, co jeden 
grzech śmiertelny popełniony tutaj w domu«”259. 

„Był zdeklarowanym wrogiem każdej niedoskonałości i każdego grzechu”260. 
 

- Wyrzeczenie się 
 
Bez wyrzeczenia się nie ma miejsca na miłość do Boga. Świadkowie ukazują, jak Sługa 
Boży doświadczał tego wyrzeczenia przez miłość: w założycielstwie, w samotności, w 
obcych krajach, w swoim stylu życia: 

„Nie był do niczego przywiązany, nic nie posiadał. Jego oderwanie od dóbr, 
przejawiało się także w tym, że jako człowiek stary, kiedy mógł bez wysiłku wieść 
przyzwoite życie, nie szukał niczego dla siebie”261. 

„Bez wątpienia był niczym umarły dla świata; świat dla niego nie istniał. Miał 
tylko nas i nasze towarzystwo”262. 

„Chociaż ojciec Berthier wykazywał troskę o wiele spraw materialnych (marzył o 
wielkiej liczbie uczniów i umiarkowanych dochodach), był jednakże tak oderwany od 
spraw ziemskich, że musimy przyznać, iż był całkowicie zatracony w świętej woli 
Bożej”263. 

Zawsze żył w wielkiej bezinteresowności i w wielkiej samodyscyplinie, dla której 
naszym zdaniem nie ma innej przyczyny, jak jego nadzwyczaj wielka miłość do 

 
256 Summ., s. 48, ad 62. 
257 Summ., s. 183, ad 62. 
258 Notatnik rekolekcyjny; cf. B.D., doc. III, 4, s. 59. 
259 Summ., s. 156, ad 62. 
260 Summ., s. 183, ad 63. 
261 Summ., s. 164, ad 64, 2; B.D., s. 153-155, 182. 
262 Summ., s. 176, ad 64, 2; B.D., s. 186-188. 
263 umm., s. 122, ad 64, 2; B.D., s. 222-224. 
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Boga”264. 
„Był bardzo nieskomplikowany, co się tyczy wszelkich potrzeb tego życia: 

ubioru, miejsca zamieszkania, etc.”265. 
 
- Umiłowanie upodobania 
 
Ojciec Berthier pisze w swym notatniku rekolekcyjnym: 

„Mój dzień  pierwszy akt wewnętrzny  ofiarowuję się Tobie Jezu przez miłość i 

ofiarowuję wszystko co zrobię, powiem i pomyślę”266. 
 
Często mawiał do swych uczniów: 

„Ten, któremu podoba się Bóg, podoba się Bogu”267. 
 
Słowa te, zdaniem ucznia, Założyciel komentował następująco: 

„Deo placet cui placet Deus. Są to słowa Ojca Kościoła, i nic prawdziwszego; to 
tam faktycznie jest umiłowanie upodobania które jest miłością doskonałą, które czyni 
nas, w konsekwencji, przyjaciółmi Boga. Chciejmy więc wiedzieć jacy jesteśmy i 
zobaczmy czy podoba nam się Bóg... Zobaczmy czy podobają nam się poniżenia, 
posłuszeństwo, bieda, pobożność, poświęcenie dla miłości do Boga etc.; jeśli tak, 
radujmy się tym, bo podobamy się Bogu”268. 
 
Świadkowie w procesie zgodnie mówią, że Sługa Boży we wszystkim zmierzał do bycia 
miłym Bogu: 

„Szukać zadowolenia Boga, to główna jego ambicja i cecha całej jego pracy”269. 
„Nie miał osobistych ambicji, wszystko co czynił, czynił ku czci Boga, bo wiódł on 

bardzo ciężkie życie”270. 
„Wszystko ograniczało się u niego do jedynej myśli by zadowolić Boga”271. 

 
Świadek donosi o tym, powołując się na wydarzenia z życia Sługi Bożego: 

Kiedy przyglądamy się jego życiu w nadziei, dostrzegamy to pragnienie, 
ukazujące się w jego wstąpieniu do La Salette, w jego duszpasterstwie i w tym, że 
pozostawił wszystko  swoją pracę misjonarza, która była mu tak droga, by stworzyć 
swe Dzieło. W tym sensie spędził swój czas na pracy duszpasterskiej bardzo 
skrupulatnie, co sam mogłem stwierdzić”272. 
 

- Całkowita ufność w wolę Bożą 

 

W chwili swoich ślubów zakonnych ojciec Berthier zapisał w swoim notatniku 

rekolekcyjnym: 
„Będę szczęśliwy i oddam Bogu chwałę jedynie obnażając się ze wszystkiego z 

miłości do Niego i szukając w moich czynach wyłącznie wypełniania Jego woli.  Ale ja 

 
264 Summ., s. 101, ad 62. 
265 Summ., s. 184, ad 64, 3; cf. ibidi, s. 156, ad 64, 2. 
266 B.D., doc. IV, 4, s. 91. 
267 Summ., s. 37, ad 63. 
268 Adn. Ferrand, s. 119, AB. 
269 Summ., s. 210, ad 63. 
270 Summ., s. 164, ad 63. 
271 Summ., s. 110, ad 63. 
272 Summ., s. 131, ad 63; B.D., s. 32-34, 51-52, 61-74, 149-153, 183. 
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sam mógłbym się łudzić i stosować własną wolę, by zadowolić Boga. Będę więc 
posłuszny”. 
 
Tę gotowość do posłuszeństwa, Sługa Boży precyzuje, pisząc: 

„Pokocham wszystkie święte powinności i w duchu wiary będę się starał je 
przeistaczać w ciągłą modlitwę. Odejdę bez żalu, by dopełnić je innymi, na pozór, 
ważniejszymi powinnościami273. 
 
Miał zwyczaj mówić do swych uczniów: 

„«Ten, kto przywiązuje się do czego, kto nie jest gotowy na oderwanie się od 
wszystkiego, nigdy nie zajdzie daleko w doskonałości. Należy być obojętnym na 
wszystko... na to, co dotyczy zdrowia czy miejsca gdzie nas poślą”274. 

„Zniechęcenie jest synem pychy, nie mamy dostatecznie silnej wiary. Kiedy 
szukamy tylko Boga, zawsze Go odnajdujemy; jeśli nie w sukcesie, to w porażce, ale to 
zawsze jest Bóg, nieważne, gdzie się znajduje”275. 
 
W procesie świadkowie podkreślają u Sługi Bożego spójność jego słów i czynów: 

„Tak, on ze wszystkich swoich sił kochał Boga, z całego serca, z całej duszy. Bo 
kochać Boga, jak zawsze mówił nam ojciec Berthier, to poddać swoją wolę woli 
Bożej”276. 

„Sądząc według tego, czego nas nauczał, był całkowicie oddany świętej woli 
Bożej. W moim przekonaniu, działał według swoich słów”277. 
 
Wykazywał posłuszeństwo wobec hierarchii, nawet w obliczu najbardziej przykrych 
nakazów, jak mówią o tym świadkowie: 

„Wielokrotnie mówił nam: »Gdybym dostał nakaz opuszczenia mojego nowego 
Zgromadzenia, wykonałbym go natychmiast«. Podporządkowywał się we wszystkim 
woli swoich zwierzchników. Robił to oczywiście dla Boga”278. 

„Tak, on jest we wszystkim podporządkowany woli Boga. Przejawia się to jasno 
w jego posłuszeństwie wobec Stolicy Apostolskiej i władzy diecezjalnej”279. 
 
Jeden ze świadków postrzegał to podporządkowanie się Sługi Bożego: 

„Za punkt kulminacyjny jego świętości. Miał zwyczaj mówić: »Tak chce Bóg«”280. 
 
By wyjaśnić to oddanie Sługi Bożego woli Bożej, świadkowie mówią: 

„Należy przyznać, że człowiek zawsze tak pogodny i spokojny odpoczywa tylko 

w Bogu”281. 
„Tak, w środku największych trudności nie tracił spokoju duszy”282. 

 
Te ostatnie świadectwa łączą to, co ojciec Berthier pisze à propos dążenia do jedności z 
Bogiem przez posłuszeństwo: 

 
273 B.D., doc. III, 4, s. 59. 
274 Summ., s. 17, ad 64,2. 
275 DL., s. 368. 
276 Summ., s. 210, ad 62. 
277 Summ., s. 17, ad 64,1. 
278 Summ., s. 74, ad 64,1; cf. ibid., s. 37, ad 64,1; B.D., s. 191-193. 
279 Summ., s. 234, ad 64,1; cf. ibid., s. 101, ad 64,1. 
280 Summ., s. 110, ad 64,1; cf. ibid. s. 65, ad 64,1; s. 122, ad 64,1. 
281 Summ., s. 176, ad 64. 
282 Summ., s. 184, ad 64. 
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„Dajmy swą wolę Bogu, bo on daje wszystko... jeśli więc chcemy w każdym 
stopniu zadowolić serce Boże, w każdych okolicznościach próbujmy przystosować się 
do Jego świętej woli i nie tylko się przystosować, ale jeszcze identyfikować naszą wolę z 
Jego. Przystosować się do woli Bożej, to połączyć, zjednoczyć naszą wolę z wolą Boską; 
identyfikować naszą wolę z Bożą, to ponadto zredukować dwie do jednej, w taki 
sposób, by chcieć wyłącznie tego, czego chce Bóg, albo mówiąc inaczej, nie mieć innej 
woli niż ta Boska. To właśnie jest wierzchołek doskonałości; powinniśmy bezustannie 
do niego dążyć; to musi być cel wszystkich naszych dzieł, wszystkich naszych pragnień, 
rozmyślań i modlitw”283. 
 
- Miłość wylewna 
 

• w jego rozmowach: 

 

Według zeznań świadków: 

„Wszyscy ci, którzy go znali, wiedzą, że wszystkie jego rozmowy nosiły znamię 

miłości do Boga”284. 

„Tak, w swoich zwyczajnych rozmowach mówił o Bogu spontanicznie i po 

prostu”285. 
„Mówił tylko o Bogu. W każdym stworzeniu widział dobrego Boga. Kiedy 

przechadzał się po ogrodzie, podnosił kwiat i wznosił się przez niego do Boga mówiąc: 
»Jak dobry jest dobry Bóg«. »Jak to jest piękne«”286. 

Bez przesady można powiedzieć, że myśl o Bogu była stale obecna w jego 
duchu... Nie ważne, w którym momencie dnia, kiedy przychodziło się z nim 
porozmawiać, miał zawsze kilka przykładnych słów, takich jak te: »Och jak dobry jest 
Bóg, który daje nam niebo! Litujmy się nad tymi, którzy nie kochają Boga«”287. 

 
• w jego listach przewodnictwa duchowego: 

 
W liście do zakonnicy Sługa Boży pisze, że: 

„Wielką radością na tym świecie jest pomagać duszom, które chcą oddać się 

Bogu288. 
 
Poniższe fragmenty listów, ukazują, co Sługa Boży mówił o entuzjazmie w dążeniu do 
doskonałej miłości na drodze, którą sam podążał: 

„Módlcie się dużo, moje drogie dzieci, ponieważ nie wystarczy kochać Boga tak 
sobie; powinniście być dla Niego jak święci i pogrążyć się w miłości dla Niego, i niech ta 
miłość pochłonie i zniszczy wszystko co ludzkie, zmysłowe, pyszne, niecierpliwe i 
nieposłuszne, etc. Oto, do czego trzeba, moje dzieci, dążyć, bo jeśli jesteście wierni, 
nasz Pan posłuży się wami dla swej chwały”289. 

„Cierpliwie się wspierajcie sami, bez zbytniego zajmowania się waszymi 
utrapieniami... Ofiarujcie je naszemu Panu z pokorą i módlcie się do Niego, by was od 
nich wyzwolił. Najpierw oddajcie swą wolę Najświętszemu Sercu, by wreszcie mogła się 

 
283 Berthier J. MS, Lart detre heureux, op. cit., s. 413. 
284 Summ., s. 18, ad 64,4; cf. s. 38, ad 64,4; s. 65, ad 64,4; s. 75, ad 64,4. 
285 Summ., s. 122, ad 64,4; cf. s. 205, ad 64,4. 
286 Summ., s. 156, ad 64,4; cf. s. 111, ad 64,3 i 4. 
287 DL., s. 369-370. 
288 List z początku 1883, AB. 
289 List do laika z 29 listopada 1894, AB. 
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tam umocnić, oczyścić i ozdrowieć. Miejcie wielkie serce i nie myślcie zbyt wiele o 
sobie, aby Jezus był przez nas wychwalany i byśmy wypełniali Jego świętą wolę, bo 
czymże jest reszta!”290. 

„Dlaczego młode dziewczęta naszych czasów nie rozumieją szczęścia, jakie daje 
wybór naszego Pana na Małżonka. Jesteś szczęśliwa, moja droga córko, że sama pojęła 
dobrego Pana... Odpoczywaj w świętym Sercu, prosząc Go o dużą część Jego pokory, 
dobroci, miłosierdzia, posłuszeństwa i umiłowania woli Jego Ojca”291. 
 
 

3. Miłość bliźniego u Sługi Bożego 
 

W swojej książce o kapłaństwie ojciec Berthier pisze: 
„Najdoskonalszym uczuciem jest miłość; Jezus Chrystus ofiarowuje się, by ją 

zrodzić w naszych sercach”292. 
 
Wiersze te przywodzą na myśl słowa Jezusa: 

To z miłości ja was umiłowałem, miłujcie się wzajemnie”293. 

 
To w tym świetle Sługa Boży doświadcza miłości bliźniego, która według świadków 
przejawia się: 

- w jego gorliwości: 

Według świadka: 

„Wszystkie jego słowa kończyły się zachęceniem nas do dążenia do 

doskonałości. Jego celem było uczynienie świętych z nas wszystkich. Zawsze mawiał 

również, że wszyscy byliśmy wezwani do doskonałości”294. 
 
Mgr. Paulot, ze swej strony pisze: 

„Wszystkie dzieła ojca Berthiera, wszystkie, nawet i przede wszystkim jego 
Teologia dogmatyczna i moralna są przesycone jego geniuszem duszpasterskim: 
zbawienie i uświęcenie dusz, nic ponad to dla niego się nie liczy”295. 
 
Ojciec J. Michaud MS odnosząc się do słów ojca Berthiera: Udzielając częstszych 
Komunii św. czynisz dobro duszom pisze: 

„Oto moim zdaniem, odpowiedź gorliwej duszy kapłańskiej, niezadowalającej 
się wydeptanymi ścieżkami i pozwalającej innym korzystać ze swego wewnętrznego 
doświadczenia: Komunia św. czyni dobro duszom”296. 
 
Świadkowie kładą nacisk na całkowite oddanie się Sługi Bożego zbawianiu bliźniego: 

„W całości oddał się ludziom. Dusze były jego celem we wszystkim”297. 
„Jako ksiądz oddał się całkowicie zbawianiu bliźniego, a wszystko to mimo tego, 

 
290 List do zakonnicy z marca 1883, AB. 
291 List do zakonnicy z 29 października 1887, AB. 
292 Berthier J. MS, Le sacerdoce, Paryż 1898, s. 404. 
293 J 15,12. 
294 Summ., s. 18, ad 65,1. 
295 Doc. priv., n. 43, s. 534. 
296 Doc. priv., n. 49, s. 556. 
297 Summ., s. 82, ad 65,2. 
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że był chory”298. 
„Zachęcał nas do całkowitego poświęcenia naszej wiedzy i pracy służbie 

bliźniego, co sam w minionych latach czynił”299. 
 
Inni donoszą, że gorliwość Sługi Bożego objawiała się: 

„Głównie w jego licznych pismach i pracy misyjnej na przestrzeni 30 lat”300. 
„W zachęcaniu do codziennej Komunii św. i cotygodniowej spowiedzi”301. 

 

Spośród działań duszpasterskich świadkowie wskazują szczególnie na niezwykle częstą 

obecność w konfesjonale: 
„W La Salette był jednym z najczęściej obecnych w konfesjonale; w dniach 

wysokiej frekwencji, był tam nawet pomimo swoich poważnych, bieżących zajęć. Tak 
wielu ludzi zmierzało do niego... Odbierany był jako pełen dobroci dla całego świata i 
serdeczności dla księży... Jedną z jego pasji było rozpoznawanie, faworyzowanie i 
kierowanie powołaniami kapłańskimi. Ileż on ich ma w swym dorobku!”302. 
 
Inny świadek pisze: 

„Spowiedź i kierowanie: to było jego wielkie zajęcie w sezonie pielgrzymek na 
przestrzeni ponad 30 lat. Spowiadał w zakrystii ministrantów... Miał opinię tego, który 
posyła wiele młodych dziewcząt do zakonu. Posiadał dar rozpoznawania powołań i 
wskazywania im rodzaju zgromadzenia, które najlepiej odpowiadałoby poszczególnym 
z nich”303. 
 
Sługa Boży ukazuje nam źródło swej gorliwości, pisząc: 

„Gorliwość może się zmieniać według okoliczności i potrzeb czasu, w którym 
żyjemy; i to z mądrości czyni się wszystko wszystkim by wszystkich pozyskać dla Boga; 
ale podstawa gorliwości, duszpasterstwa, czynienia dobra jest zawsze taka sama i nikt 
nie może sądzić inaczej... Tą podstawą jest miłość do naszego Pana i miłość 
bliźniego”304. 
 
- w jego łaskawości: 
 
Łaskawość Sługi Bożego zrobiła wielkie wrażenie na tych, którzy go spotkali, jak 
wskazują świadkowie: 

„Ta miłość objawiała się w sposób nadzwyczajny przez jego łaskawość, przez 
dobry przykład, przez słowo i przez czyn. Wielokrotnie służyłem mu jako tłumacz i 
mogłem zaobserwować, że gospodarze byli poruszeni jego uprzejmością, nawet nie 
rozumiejąc jego języka; mawiali: To jest nadzwyczajny człowiek. Jak tylko wchodziłem z 
nim do miasta, ludzie wyraźnie byli pod wrażeniem jego uprzejmej osoby”305. 

„Kłaniał się całemu światu, nie można być bardziej uprzejmym. Nawet przed 
dziećmi, całymi brudnymi uchylał swój wielki francuski kapelusz, mówiąc: »Dzień dobry 
moje dziecko, mój mały«”306. 

 
298 Summ., s. 164, ad 65,1. 
299 Summ., s. 101, ad 65,2. 
300 Summ., s. 184, ad 65,1. 
301 Summ., s. 171, ad 65,2. 
302 Doc. priv., n. 42, s. 521. B.D., str. 69-73. 
303 Raport L. Jacqueta MS, AB. 
304 Berthier J. MS, Lart d`être heureux, op. cit., s. 323-324. 
305 Summ., s. 74-75, ad 65,1. 
306 Summ., s. 197, ad 65,1. 
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Wszystkie świadectwa uczniów zgodnie mówią o dobroci Sługi Bożego, który 
zdecydował, że pozostaną z nim mimo nędznego stanu koszar: 

„Kiedy nowo przybyli wchodzili, wszyscy ich ściskali; Sługa Boży robił to jako 
pierwszy. Zawsze przypominał nam słowa św. Jana Ewangelisty: »Moje dzieci, miłujcie 
się wzajemnie. To po tym wszyscy poznają, że jesteście mymi uczniami, jeśli będziecie 
się miłować wzajemnie«”307. 

„Dla nas był uosobieniem uprzedzającej grzeczności. Kiedy pierwszy raz 
przybyłem, przyjął mnie z wielką miłością i uciskał mnie. Mojemu ojcu podał tylko rękę. 
Ta miłość musiała zrekompensować wszystko, bo bieda była tak wielka (brat Mertens, 
który otworzył mi drzwi, nosił saboty i starą, szorstką już sutannę), że mój ojciec 
powiedział: »Wracaj szybko do nas i spraw by uśmiech zagościł w rodzinie«”308. 

„Po przyjedzie do Grave moje obawy potwierdziły się, ale obecność 
Czcigodnego Ojca wymazała wszystko lub przynajmniej pozwoliła mi zapomnieć. To co 
przyciągało to braterskie miłosierdzie, duch rodziny, żarliwa pobożność. Poza tym, 
wszystko zniechęcało, przede wszystko niechlujstwo niektórych mieszkań”309. 
 
Jak wskazują świadkowie, Sługa Boży był stanowczo dobry: 

„Naprawdę ojciec Berthier, bez poszukiwania, posiadł sekret miłości... Co 
jednak nie prowadziło do słabości. Kiedy chodziło o ukrócenie nadużyć nadal był 
stanowczo dobry, ale bezkompromisowy. Jego słowa były zdecydowane a gesty 
energiczne: »Żałuję, moje dzieci, mówił, nie lubię czynić wyrzutów; więcej bólu zadaje 
mi ich wyrażanie niż wam ich słuchanie. Ale to święty obowiązek przełożonego, 
pilnować poprawności swojej wspólnoty... Poza tym, wiedzcie, nie będę z tego powodu 
cierpiał. To musi zniknąć; bez dwóch zdań«”310. 

„Był jak ojciec dla swych dzieci. Był dobry, ale i potrafił być też srogi. Był 
sprawiedliwy, nigdy nie przymykał oczu na błędy. Kiedy kto popełnił wykroczenie, 
musiał ponieść karę”311. 
 
Świadkowie przytaczają te same zalety Sługi Bożego w konfesjonale: 

Spowiadałem się u niego. Był spowiednikiem inteligentnym, surowym, ale i 
łaskawym. Tak naprawdę był jak ojciec”312. 

„W konfesjonale był artystą. Był nadzwyczaj rozważny; poszukiwał sposobu 
zainspirowania dusz ufnością do Boga. Cieszył się nadzwyczajną znajomością ludzi, co 
było mu przydatne w konfesjonale. Był niezwykle poszukiwanym spowiednikiem; od 
kiedy pamiętam, prawie wszyscy uczniowie spowiadali się u niego... Co się tyczy 
dręczonych wątpliwościami, natychmiast ich od nich uwalniał, był bardzo przenikliwy, 
wymagał bezwarunkowego posłuszeństwa”313. 
 
- w jego trosce o powołania kapłańskie: 

 

Jako młody ksiądz, Sługa Boży, tak napisał w swoim notatniku rekolekcyjnym: 
„Panie, spraw, abym w sposób szczególny chciał pełnić posługę, którą mi 

zleciłeś wobec maluczkich i biednych przez miłość do Ciebie, który zechciałeś uczynić 

 
307 Summ., s. 91, ad 65. 
308 Summ., s. 156, ad 65,1; B.D., s. 125; s. 189 sq. 
309 Raport v. Dinteren, AB; B.D., s. 189-191. 
310 DL., s. 296. 
311 Summ., s. 88, ad 42; B.D., s. 125. 
312 Summ., s. 92, ad 65,3. 
313 Summ., s. 184, ad 65,3; B.D., s. 195-196. Świadek zeznaje, że to co mówi o dręczonych 
wątpliwościami pochodzi z jego własnego doświadczenia i innych (Summ., ibid.). 
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się biednym i maluczkim dla naszego zbawienia i który dla naszego przykładu wybrałeś 
biednych... by jako Twoje dzieci podążały za Tobą”314. 
 
Przez całe swe życie, Sługa Boży wykazywał troskę o zwielokrotnienie powołań 
kapłańskich, przede wszystkim tych, które jak pisał: „Zostały odrzucone wszędzie 
indziej315 z powodu wieku lub biedy kandydatów”. Jak podkreślają świadkowie w 
procesie, Sługa Boży przychodzi z pomocą tym właśnie młodym: 

„Zakładając swoje Zgromadzenie, przede wszystkim dla biednych i spóźnionych 
powołań”316. 

„Zakładając Zgromadzenie i szkoły apostolskie”317. 
„Już w La Salette pracował na rzecz rekrutacji do stanu duchownego. Realizacja 

jego Dzieła Misjonarzy Świętej Rodziny jest w szczególności dla biednych oraz dla 
spóźnionych powołań”318. 

„W tym właśnie widział chwałę Bożą i zbawianie dusz”319. 

 

- w swej miłości do biednych: 

 

Najbliższymi biednymi, według świadków, byli sami uczniowie: 
„Jego Dzieło jest specjalnie dla biednych. Powiedział: »Nigdy nie należy 

odrzucać biednego, który nie jest w stanie zapłacić czesnego, jeśli ma powołanie«”320. 
„Sługa Boży pomagał swym uczniom na wszelkie możliwe sposoby, o ile nie 

postępowali niegodziwie, ale i wtedy nie odprawiał ich zbyt łatwo”321. 
Przyjmował uczniów nawet wtedy, kiedy nie mogli opłacić czesnego”322. 
Ileż nakładów własnych przeznaczył na uczniów, którzy nie byli w stanie opłacić 

ich czesnego!”323. 
 
Przychody, które Sługa Boży uzyskiwał ze swoich książek, przeznaczane były na 
pokrycie kosztów życia wspólnoty, jak zeznają świadkowie: 

Pracował od rana do wieczora, bez przerwy. Widywałem go piszącego swoim 
starym, gęsim piórem, ale nie potrafię wskazać szczegółów”324. 

Jego celem była pomoc wszystkim istotom żywym, a w tym samym czasie 
zdobycie pieniędzy na realizację swego Dzieła”325. 

Na pierwszym miejscu, chciał przedłużyć pisanie swych kazań, by następnie 
dbać o potrzeby uczniów...  to właśnie powiedział mi osobiście”326. 
 
Jednakże, sługa Boży nie zapominał, jak sam pisał, że biedni, słabi, głusi, pozbawieni 
inteligencji, na zewnątrz odpychający, są jedynie trochę opuszczeni, ale jednoczenie są 
najdroższą częścią prawdziwych uczniów Jezusa Chrystusa327. Jak również mówią 

 
314 B.D., doc. III, 4, s. 59. 
315 List z maja 1901, AB. 
316 Summ., s. 18, ad 65,6;. B.D., s. 145-153. 
317 Summ., s. 184, ad 65,6. 
318 Summ., s. 92, ad 65,6; B.D., rozdział V: Kierowanie szkołami apost. i scholast., s. 99-120. 
319 Summ., s. 234, ad 65,6; cf. ibid., s. 66, ad 65,6; s. 75, ad 65,6; s. 122, ad 65,6. 
320 Summ., s. 92, ad 69. 
321 Summ., s. 164, ad 65,6. 
322 Summ., s. 38, ad 65,1. 
323 Summ., s. 239, ad 65,1. 
324 Summ., s. 38, ad 65,1; cf. ibidi., s. 184, ad 65,6; s. 240, ad 69. 
325 Summ., s. 156, ad 65,5. 
326 Summ., s. 122, ad 65,5; cf. ibidi., s. 65-66, ad 65,1. 
327 Le Prêtre dans le ministère de la prédication, Paryż, wydanie II, n. 26; B.D., s. 73. 
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świadkowie: 
„To trochę, co sam posiadał, starał się jeszcze dawać biednym”328. 
„Mimo, że byliśmy biedni, portier, pan Zoetemelk miał nakaz by nigdy nie 

odesłać biednego”329. 
„Rozdawał wiele produktów spożywczych biedakom, przede wszystkim chleb, 

ale nigdy nie dawał pieniędzy. Kiedy gościł mężczyzn, sam pokrywał koszty hotelu”330. 
 
Inni świadkowie potwierdzają: 

„Nigdy nie odesłał biednego; jednak nigdy nie dawał im pieniędzy, a tylko coś 
do jedzenia. Jeśli kto przychodził z prośbą o nocleg, brat portier musiał towarzyszyć mu 
aż do zajazdu, gdzie płacił za gościa rachunek. W gruncie rzeczy, robił już nawet dość, 
żywiąc za darmo swych uczniów”331. 

„Zawsze musieliśmy pomagać biednym. Nawet ja sam wielokrotnie nosiłem 
małą sumę pieniędzy pewnej kobiecie, która niegdyś pracowała dla nas, a dzięki której 
wsparciu mogliśmy teraz egzystować”332. 
 
Według mieszkańca Grave: 

„Sługa Boży ogołocił się ze wszystkiego. To trochę, które sam posiadał jeszcze 
dawał bliźnim. Rzekomi biedni wiedzieli dobrze gdzie go znaleźć”333. 
 
- w jego trosce o chorych: 
 
Świadek zeznaje, że Sługa Boży: 

„To, że Sługa Boży troszczył się o potrzeby chorych i że jego dbałość była 
niezawodna, zapewniał im mięso, mleko, dawał im śliwki w razie obstrukcji, to fakt 
sprawdzony (sam tego doświadczyłem). Należy przyznać tutaj, że nie mógł uczynić dla 
chorych tego, co dzisiaj można dla nich zrobić. Znał się na ziołach leczniczych. 
Przygotowywał z nich napary i dawał je do picia chorym. Często mówił: »Biedni nie 
mają tyle, by życzyć sobie czegoś«. Zawsze pytał o samopoczucie chorych.  A zatem, nie 
zgadzam się z tym, co napisano na końcu artykułu 123”334. 
 
Inni świadczą tak samo: 

„Dla chorych zawsze była izba pielęgniarska, i pielęgniarz. Ci, którzy byli 
kruchego zdrowia, otrzymywali tam każdego dnia coś wzmacniającego, takiego jak 
mięso, mleko, jajka a w razie potrzeby i lekarstwo. Jeśli było to niezbędne, wysyłano 
chorych do lekarza, lub sprowadzano go do nich. Co wieczór przed pójściem spać, 
ojciec Berthier, odwiedzał chorych lub dowiadywał się o ich stan. Sam byłem chory, 
musiałem leżeć w łóżku, a on wieczorem przyszedł również do mnie i zapytał, jak się 
czuję”335. 

 
328 Summ., s. 76, ad 69. 
329 Summ., s. 211, ad 69. 
330 Summ., s. 19, ad 69. 
331 Summ., s. 38, ad 65,1. 
332 Summ., s. 48, ad 65,1. 
333 Summ., s. 227, ad 65,1. 
334 Summ., s. 39, ad 67,1; cf. B.D., s. 101-102, o znajomości przez ojca Berthiera roślin leczniczych. 
Pozostawił listę najczęstszych chorób leczonych roślinami. Co się tyczy końca artykułu 123, odrzuconego 
przez zbiór świadków, autor artykułów deklaruje: W ostatnim zdaniu artykułu 123 pojawia się przesada 
w kwestii jego braku szacunku dla chorych. To twierdzenie nie pochodzi ode mnie samego jako autora 
artykułów, ale zostało załączone przez kogo innego. Odnoszę się w moim stwierdzeniu do innej opinii, w 
artykule 181, ustęp drugi (Summ., s. 251, ad 67). 
335 Summ., s. 92, ad 67,1; cf. ibid., s. 66, ad 67,1 i 2; s. 75, ad 67,1 i 2; s. 101, ad 67; s. 111, ad 67; etc 
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Świadek doprecyzowuje: 

„Kiedy choroba była długotrwała, Sługa Boży był na tyle wyrozumiały, by puścić 
ucznia na wakacje do domu, gdy w innej sytuacji nie pozwalał na takie wakacje. 
Według mojego przekonania, mogę zeznać, że był pełen miłosierdzia w stosunku do 
członków domu”336. 
 
Świadek donosi o wielkiej troskliwości Sługi Bożego w stosunku do umierających: 

„Bardzo się martwił, że chorzy nie zdążają przyjąć ostatnich sakramentów. 
Kiedy kto był w agonii, głośno zachęcał go do aktów miłosierdzia, także wtedy, gdy 
konający zdawał się nie mieć świadomości, mówił: »Słuch często pozostaje przez długi 
czas nienaruszony«. Mimo, że tego dnia odprawialiśmy pierwszą Mszę św. w domu  co 
było dla niego źródłem wielkiego szczęścia on asystował wtedy przy ojcu Pons aż do 
jego ostatniego tchnienia. Chory zmarł podczas Mszy św., tak że Sługa Boży wszedł do 
kaplicy dopiero po ewangelii, podczas przemówienia dziekana Sprangersa. Kiedy 
protestantka z sąsiedztwa była poważnie chora, udzielił teologom holenderskim 
instrukcji o sposobie asystowania w ostatnich chwilach. Powinni pobudzić ją do 
skruchy i miłosierdzia. Kobieta ta powiedziała panu Paulssenowi: »Jezus Chrystus 
zasłonił wszystkie nasze grzechy pod płaszczem miłości«”337. 
 
Co się tyczy jego uczniów, Założyciel troszczył się o przygotowanie ich do asystowania 
przy umierających: 

„Nauczył nas, by nie zostawiać kogo umierającego całkiem samego, ale by 
pozostawać z nim, modlić się z nim, lub jeśli stało się to niemożliwe, pobudzać go do 
modlitwy, aktów miłości i skruchy”338. 

„W dobrą godzinę udziela się sakramentów umierającym. Kiedy nadchodziła dla 
kogo godzina śmierci, modliliśmy się przed otwartym Tabernakulum, a jeden z księży 
musiał asystować przy konającym. Wybrany przez umierającego spowiednik musiał być 
do jego usług”339. 
 
Świadkowie przypominają, że w intencji wiernych, Sługa Boży: 

„Opublikował broszurę pt. Metoda asystowania przy umierających”340. 

 

- Zalety miłości bliźniego u Sługi Bożego 

 

W procesie pytano świadków czy miłość bliźniego u Sługi Bożego była szczera, 
uniwersalna i nadzwyczajna: 

„Wszystko w nim jest, odpowiada świadek. Nikogo nie wyróżnia, dla niego nie 
ma różnicy pomiędzy uczniami, którzy płacą czesne, a tymi, którzy nie płacą, nie ma 
znaczenia, jakiej są narodowości”341. 
 
Inni świadkowie zeznają: 

„Sługa Boży miał zwyczaj przytulać nas wszystkich po spowiedzi. Kiedy ojcowie 
Zgromadzenia również zaczęli spowiadać, powiedział: »Do tego dnia dawałem wam 

 
336 Summ., s. 56, ad 61,1 i 2; cf. ibid., w tym samym sensie: s. 49, ad 67,1. 
337 Summ., s. 38, ad 55,4; cf. ibid., s. 65, ad 65,4; s. 18, ad 65,4; s. 234, ad 65,4; cf. B.D., s. 318-320. 
338 Summ., s. 101, ad 65,4. 
339 Summ., s. 92, ad 65,4; cf. ibid., s. 219, ad 65,4. 
340 Summ., s. 111, ad 65,4; cf., s. 156, ad 65,4; s. 184, ad 65,4; cf. B.D., s. 132, gdzie zaprezentowana jest 
ta broszura. 
341 Summ., s. 122-123, ad 66; cf. ibid., s. 38-39, ad 66; s. 75, ad 66. 
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znaki przyjaźni, nie będę już tego robił więcej w przyszłości«. Ewidentnie chciał 
zaznaczyć również, że inni nie powinni tego robić.  Jego miłość była uniwersalna, bez 
wyjątków, mawiał: »Dozwolone jest, że ojciec kocha jedno dziecko bardziej niż inne, 
tak jak Jakub bardziej kochał Józefa«. On sam jednakże nigdy nie okazywał preferencji. 
Nigdy nie zauważyłem, żeby uległ sentymentalizmowi. Cały świat przyznaje, że jego 
miłość była nadzwyczajna, bo w przeciwnym razie nie mówiłoby się o nim tak 
dobrze”342. 

„Nepotyzm był całkowicie obcy naszemu dobremu Założycielowi. Nie zauważało 
się ani cienia preferencji lub faworyzowania. Nie okazywał większych uczuć swoim 
rodakom niż obcokrajowcom.  Cieszył się z całego dobra, które widział w innych 
krajach. Nie znał słowa ulubieńcy; nosił wszystkich w swoim sercu z jednakową 
miłością. Przyczyniało się to, bez wątpienia na pierwszym miejscu, do tego, że 
uczniowie, którzy byli przecież różnych narodowości, nigdy nie widzieli w nim Francuza, 
ale ojca wszystkich i przewodnika domu... Zachowanie się ojca Założyciela w stosunku 
do wszystkich było takie, że każdy mówił sobie: to dla mnie samego on jest tutaj, cała 
jego ojcowska miłość jest tylko dla mnie, tylko mnie nosi w swoim sercu”343. 
 
Podkreślając uniwersalizm miłości Założyciela, świadek dodaje: 

„Nie przeszkadzało to, by we właściwym czasie kogo pochwalić. Jednakże 
zbytnio polegał na niektórych osobach i w tym się mylił. Jego miłość była pod 
wszystkimi względami nadzwyczajna; Nigdy nie widziałem go w afekcie albo 
sentymentalnego”344. 
 
Proboszcz z Grave, w modlitwie wygłoszonej na pogrzebie ojca Berthiera, zwrócił 
uwagę na wdzięk, z jakim żył Sługa Boży: jego cnotliwość i świętość, która przejawiała 
się w jego miłości i łaskawości: 

„Gorąco umiłowany przez swe dzieci, zmarły był także kochany przez wszystkich 
innych miłością, która jest rzadka, bardzo rzadka na świecie... Naprawdę Czcigodny 
Ojciec Berthier był kochany poza swoim domem, miłością wyjątkową; kochany był 
także przez ludzi świata, i nie interesownie (jak zwyczajowo kocha świat), ale przez 
sympatię, przez szacunek serca; był kochany, by powiedzieć wszystko jednym słowem, 
ponieważ był łaskawy; łaskawy w oczach wszystkich, łaskawy przez swą dobroć, 
łaskawy przez szlachectwo swej duszy... oto co mogę powiedzieć o wdzięku z jakim żył, 
to znaczy wdzięku cnotliwości i świętości”345. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
342 Summ., s. 18-19, ad 66; cf. ibid., s. 66, ad 66. 
343 Summ., s. 111, ad 66. Należy zanotować, że wszyscy świadkowie odpowiedzieli w ten sam sposób. O 

wspólnocie w jej początkach, cf. B.D., s. 182-186. 
344 Summ., s. 66, ad 66. Inny świadek potwierdza deklarację tego świadka: Ojciec Berthier pokazywał 

pewną preferencję w stosunku do kilku uczniów, ale preferencję całkiem naturalną i niezmysłową 
(Raport A. Roux MS., AB). 
345 Doc. priv., n. 47b, s. 551-552. Słowa podkreślone, są takie w rękopisie. 
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Część III 

Cnoty kardynalne 
 
 
 
 

 

„Cnoty kardynalne, pisze ojciec Berthier w swoim Streszczeniu teologii, dzielą 
się na cztery klasy, ponieważ zawierają się w czterech grupach tematycznych. Są to: 
roztropność, która udoskonala przede wszystkim inteligencję, a drugorzędnie i wolę; 
sprawiedliwość, która udoskonala wolę; odwaga udoskonalająca popędliwą żądzę i 
umiarkowanie udoskonalające lubieżną żądzę346. Cnoty te zwane są kardynalnymi, 
ponieważ są niczym zawiasy, wokół których krąży cały organizm cnót moralnych. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
346O.c., s. 451, n. 2048.  
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Rozdział I 

Roztropność 
 

 

Roztropność skłania inteligencję do wyboru najlepszych środków, by uzyskać 
oczekiwane rezultaty, podporządkowując je efektowi końcowemu. 

 
 

1. Roztropność u Sługi Bożego 
 

Świadkowie zgodnie twierdzą, że Sługa Boży był człowiekiem bardzo roztropnym: 
„Pewne jest, że zawsze postępował bardzo roztropnie. Często mówił: 

»Zachowajcie umiar. Jeśli się od niego oddala, lepiej mieć zbyt wiele miłosierdzia niż 
zbyt wiele srogości«”347. 
 
Był roztropny i rozsądny w swoich słowach. Kiedy musiał na co odpowiedzieć, widać 
było, że nie chciał przekroczyć granic348. 

„Niczego nie rozpoczynał bez wcześniejszego dojrzałego przemyślenia i 
ocenienia czy może osiągnąć pożądany cel”349. 
 
Jak wskazują poniższe świadectwa, roztropność tę Sługa Boży czerpał ze stałej jedności 
z Bogiem: 

„Jego roztropność była doskonała, ponieważ inspirowana była tylko Bogiem... 
Oglądanie się na Boga było dla niego naturalne: to była zasadnicza część jego łaski”350. 

„Należy odnotować, że Dzieło jego życia nie nosiło w sobie znamion udziału 
wyłącznie ludzkiej roztropności”351. 
 
Świadek dodaje od siebie: 

„Po obserwacji koszar, ich biedy, a później także pewnych wydarzeń w siedzibie 
Matki Bożej, nie mogłem się zdecydować by przystąpić do Zgromadzenia; chciałem 
wrócić do siebie. W rozmowie, która nastąpiła później, ojciec Berthier zainspirował 
mnie do bardzo głębokich przemyśleń, które bez wątpienia pobudzone były tchnieniem 
Boskiej chwały. Powiedział mi między innymi, że na pewno pragnę użyczyć swego 
wsparcia, by urządzić królestwo Boże, że znajdę tutaj bardzo sprzyjające warunki dla 
mojej gorliwości; że nie mogę pozwolić, by wpływały na mnie rzeczy zewnętrzne; że to 
dopiero początek dzieła; że piękne byłoby móc z moim udziałem ulżyć tej biedzie; że 
muszę być przekonany, że to moja droga do Boga, etc.  Miałem wrażenie, że to raczej 
Bóg a nie człowiek do mnie mówił i zmieniał moje poglądy”352. 
 
2. Przejawy roztropności Sługi Bożego 

 

Całe życie Sługi Bożego ilustruje jego roztropność: 

 

 

 
347 Summ., s. 19, ad 70. 
348 Summ., s. 157, ad 70. 
349 Summ., s. 157, ad 70. 
350 DL., s. 246-247. 
351 Summ., s. 157, ad 70. 
352 Summ., s. 102, ad 70. 
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- od lat szkolnych: 

 

Jan nie oddawał się zabawie zanim nie nauczył się swych lekcji: 

„Mogłam z bliska widzieć młodego Berthiera, pobierającego lekcje łaciny w 

prezbiterium... Podczas przerw zawsze trzymał otwartą książkę, pomiędzy jednym 

rzutem buli a drugim uczył się swych lekcji”353. 
 
Sam Sługa Boży wyznał swym uczniom: 

„Kiedy byłem młody, nie mogłem bawić się zanim nie nauczyłem się swych 
lekcji”354. 
 
- w wyższym seminarium: 
 
Jan przyjął takie prowadzenie się, które później rekomendował w swojej książce 
seminarzystom: 

„Nie ma nic ważniejszego we wszystkim czego się uczy, niż wyłapać stamtąd 
stronę praktyczną i już jako ministrant, wziąć się za to co będzie do wypełnienia 
później”355. 
 
Współuczeń z seminarium pisał o Janie Berthierze: 

„Na końcu wyższego seminarium znał na pamięć swoje novum (sic)”356. 

 

Faktycznie, Pismo święte było źródłem życia duchowego i kazań Sługi Bożego; to swoje 

doświadczenie przekazuje mówiąc do swych uczniów: 

„Wszystko, co święci powiedzieli o kontemplacji rzeczy Boskich, jest tylko 
rozwinięciem tego, co znajduje się w Piśmie św. Przysięga jest o tyle prawdziwsza i 
trwalsza, o ile silniej jest oparta na Piśmie św.”357. 
 
Na temat słów dyrektora seminarium, który: 

„Badał co na pierwszym miejscu było niezbędne do powołania kapłańskiego. 
Odpowiadał: »Zdrowy rozsądek«. Na drugim i na trzecim miejscu nadal niezbędne było 
to samo”358. 
 
Założyciel mówił: 

„Zdrowy rozsądek cechuje powołanie kapłańskie. Należy być człowiekiem 
rozsądnym, by być dobrym zakonnikiem, a  przede wszystkim dobrym księdzem”359. 

 

- w La Salette: 

 

Obarczony przez swoich przełożonych obowiązkiem zorganizowania szkoły 

apostolskiej, ojciec Berthier udał się do Avignon: 
„by na miejscu obserwować szkołę apostolską, która miała zostać tam założona 

 
353 Świadectwo siostrzenicy proboszcza, zacytowane w B.D., s. 10. 
354 B.D., s. 4. 
355 Berthier J. MS, Le sacerdoce, Paryż 1898; zaprezentowane w B.D., s. 170. 
356 B.D., s. 28. 
357 B.D., s. 28. 
358 Summ., s. 179, ad 18. 
359 Adn. Hellmann, s. 149, AB. 
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przez ojca de Foresta z Towarzystwa Jezusowego. Dał się tam wtajemniczyć w 
większość sekretnych mechanizmów jego funkcjonowania”360. 
 
Przewidując zamknięcie szkoły w następstwie praw antyklerykalnych, Sługa Boży 
napisał do biskupa Sion w Szwajcarii: 

„Mamy liczny nowicjat; co więcej mamy świetnie prosperującą szkołę 
apostolską... To dla tych dwóch dzieł, z nadzieją na ich przyszły rozwój, ośmielamy się 
odwołać do miłosierdzia Waszej Wysokości”361. 
 
W konsekwencji, dzięki swojemu taktowi, postawie pełnej szacunku i dobroci, Sługa 
Boży nawiązał nić porozumienia i przyjaźni z biskupem Sion i prezydentem rządu 
federalnego362. 
 
- w jego służbie: 
 
Według notatnika rekolekcyjnego, ojciec Berthier przyjął rozsądne rozwiązanie 
poświęcenia całego czasu wolnego studiom, ze względu na swą posługę: 

„Jako, że nie mogę głosić kazań i spowiadać bez poważnego wkładu pracy, 
zmuszę się, by nigdy nie tracić czasu, i tak duże zaangażowanie wkładać w zajęcia poza 
duchowe, by w rezultacie móc pozostawić sobie kilka chwil na studia”363. 
 
Sługa Boży mówił do swych uczniów na temat gorliwości duszpasterskiej: 

„Kiedy kocha się dusze i kiedy chce się im czynić dobro, stajemy się pomysłowi; 
staramy się wykorzystać wszystko, by je przyprowadzić do Boga. To nie wielkie 
dyskursy nawracają; to czasem drobiazgi, do których nie przywiązujemy wagi, ale które 
w rysunku dobrego Boga są promieniami światła, które oświecają biedną duszę i 
prowadzą ją do Boga”364. 
 
Obrazują to zeznania świadków: 

Natarczywość była mu obca. Był w przyjaznych stosunkach ze wszystkimi w 
każdym wieku”365. 

„Był roztropny w swoich kazaniach. Powiedział nam, że jeśli widzimy, że władza 
publiczna nie jest nam życzliwa, należy modlić się, by zmieniła swój stosunek”366. 

„W swej posłudze był zawsze roztropny i gorliwy. Będąc na misjach odwiedzał 
pewnego razu rodziny parafialne. Mieszkał tam człowiek, który pracował wraz ze swym 
synem w winnicy. Kiedy chłop ujrzał Ojca, nakazał synowi zaintonować Marsyliankę,  co 
ten natychmiast uczynił. Ale ojciec Berthier nie pozwolił się zniechęcić. Zbliżył się do 
nich mimo wszystko i pochwalił przed ojcem piękny głos jego syna. Chłop natychmiast 
się odwrócił, a ojciec Berthier zasugerował mu, że syn bez wątpienia powinien usłyszeć 
swój głos tego wieczoru w chórze, i że ojciec musi również przyjść, by posłuchać swego 
syna. W ten sposób obaj zostali nawróceni i często bywali na naukach rekolekcyjnych. 
To właśnie nam opowiedział”367. 
 
Bazując na własnym doświadczeniu, Założyciel udzielił swoim uczniom następującej 

 
360 B.D., s. 100. 
361 B.D., s. 109. 
362 B.D., s. 112-116. 
363 B.D., doc. III, 4, s. 59; ibid. s. 68-69. 
364 B.D., s. 72; DL., s. 243. 
365 Summ., s. 39, ad 70,3. 
366 Summ., s. 92, ad 70,3. 
367 Summ., s. 185, ad 70,3. 
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rozsądnej rady: 
„Co do zachęcania ludzi, należy to czynić; wielką tajemnicą jest umiejętność 

mówienia ludziom, że są lepsi niż są naprawdę, nie mijając się jednak z prawdą”368. 
 
- jako doradca: 
 
Ci, którzy udawali się po radę do Sługi Bożego, doceniali jego rozsądek i roztropność: 
Sługa Boży był bardzo ceniony przez wiernych. Jego porady były doskonałe”369. 

„Sługa Boży w swej roztropności zawsze znajdował złoty środek. Rozważał za i 
przeciw we wszystkich sytuacjach. Nigdy nie podejmował decyzji bez dojrzałego 
rozważenia wszystkiego. Rzadko podejmował natychmiastowe decyzje. Mawiał więc: 
»Wróćcie jutro, najpierw poproszę o radę dobrego Boga«”370. 
 
Jak tylko stawiano Słudze Bożemu jakie pytanie, pisze jeden z jego uczniów, on stawiał 
je Bogu. Nikt nigdy nie mógł odmówić mu godnej podziwu dokładności i przejrzystości 
zasad i szczegółów”371. 
 
Jednoczenie świadkowie podkreślają wielką liczbę osób, która przychodziła poradzić się 
Sługi Bożego: 
W La Salette, pisze ojciec E. Roux MS: 

Pielgrzymi pytali księży o numer jego pokoju, przed jego drzwiami okazywało 
się, że wielu czeka na swoją kolej”372. 
 
Ojciec Michaud MS potwierdza: 

„Wiem, że jak tylko był w Grenoble albo w La Salette, wiele osób pragnęło się 

go poradzić”373. 
 
W Grave, jak wskazują świadkowie: 

„Często widziałem, że księża zmierzali do niego z prośbą o radę; wnioskuję z 
tego, że był roztropnym doradcą”374. 
 
Przede wszystkim w kwestiach sumienia był dobrym przewodnikiem. Dla bliźnich nie 
był drobiazgowy. Kapucyni przybywali często, by zasięgnąć jego rady”375. 
 
Jak zeznaje świadek, do tych osobistych zabiegów, należy dodać liczne listowne 
konsultacje: 

„Wiem, że musiał on prowadzić ważną korespondencję. Lubił cytować św. 
Bernarda: »Ten, kto chce sam sobą kierować, powierza kierowanie sobą szaleńcowi«. 
Moglibyśmy niemal zagwarantować, że prawie wszystko opierał na tej regule. Jednym z 
jego ulubionych wersetów Pisma św. był cytat: »Prudentia scientia sanctorum«”376. 
 

 
368 Adn. Ferrand, n. 293; B.D., s. 69-71. 
369 Summ., s. 123, ad 70,4. 
370 Summ., s. 76, ad 70,4. 
371 DL., s. 247. 
372 Raport Elie Rouxa MS, AB. 
373 Doc. priv., n. 49, s. 555. 
374 Summ., s. 165, ad 70,4. 
375 Summ., s. 39, ad 70,4. O tendencji do dokładności u Sługi Bożego, B.D., s. 364; Summ., s. 36, ad 55; 

str. 234, ad 61. 
376 Summ., s. 185, ad 70,4.  
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Przesłuchiwany, na temat roztropności Sługi Bożego w wyborze kandydatów, świadek 
ten odpowiada: 

W swej wielkiej gorliwości zbawiania dusz i w równie dużej ufności w Boga, 
wierzył, że podoła temu”377. 
 
- jako przewodnik dusz: 
 
Świadkowie podkreślają, że Sługa Boży był cenionym i roztropnym doradcą duchowym: 

„Chętnie się go radziłem w wątpliwościach związanych z sumieniem”378. 
„Słyszałem, że wiele osób, nawet z Francji, przyjeżdżało do niego po radę”379. 

 
Inni świadkowie, wskazują na zmysł duszpasterski Sługi Bożego: 

„Sługa Boży, mówił publicznie, że dziecko może ciężko zgrzeszyć. Nie wiem 
dokładnie, w jakim to dziecko powinno być wieku. Może pięcio, sześcio, a może 
czteroletnie. Nie uznawał tego za regułę, ale dopuszczał taką możliwość w 
indywidualnych przypadkach”380. 

„Udzielał mądrych porad dotyczących najważniejszych momentów życia, na 
przykład wyboru powołania, małżeństwa albo życia zakonnego, działań duchowych, 
etc. Ojciec Berthier szybko podejmował decyzję, w którym wypadku należało zalecić 
spowiedź zwykłą lub powszechną. Nawet dziś kieruję się tymi zasadami i jego radami 
dotyczącymi spowiedzi. Wszyscy spowiednicy mówią mi: »To jest naprawdę 
dobre«””381. 
 
3. Roztropność Sługi Bożego w tworzeniu Dzieła 
 

- Stosunki Sługi Bożego z Rzymem 

 

Według zeznania świadka: 

„Sługa Boży często wspominał nam, że za pośrednictwem kardynała 

Langénieux, prosił Papieża Leona XIII o aprobatę i Beneplacitum dla swojego 

Zgromadzenia”382. 

 

Przed podjęciem się założenia Zgromadzenia Sługa Boży zasięgał wielu porad i 

gruntownie wszystko przemyślał, na co wskazują następujące wycinki listu do prefekta 

Kongregacji dla Popierania Rozkrzewiania Wiary:  

„Biorąc pod uwagę encyklikę Jego świątobliwości Leona XIII, zwracającego 

uwagę na niewielką liczbę misjonarzy”. 

„Zauważając podczas ponad trzydziestoletniej posługi, że spotyka się młodych, 

inteligentnych i pobożnych ludzi między 14 a 30 rokiem życia, którzy czują powołanie 

do misji”. 
„Nie zapominając, że najczęściej pochodzą oni z biednych rodzin”. 
„Wydawało mi się, że Dzieło, które by ich zgromadziło, uczyniłoby prawdziwe 

 
377 Summ., s. 186, ad 70,4; cf. B.D., s. 189 do 191. 
378 Summ., s. 93, ad 70,5. 
379 Summ., s. 112, ad 70,5. 
380 Summ., s. 20, ad 70,5. 
381 Summ., s. 211, ad 70,5. 
382 Summ., s. 19-20, ad 70,1. 
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dobro”383. 
 
Świadek zeznaje: 

„Poczuł się pewnie w swoim wielkim przedsięwzięciu dopiero po otrzymaniu 
aprobaty z Rzymu”384. 
 
Ta aprobata z Rzymu była dla Sługi Bożego silną motywacją do kontynuowania 
przedsięwziętego Dzieła, jak donosi w swoim liście do Kongregacji dla Popierania 
Rozkrzewiania Wiary: 

„Do Dzieła dla młodych chłopców otrzymałem setki prób o przyjęcie. Byłem 
zmuszony przyjąć jedynie dwudziestu; ale gdybym był pewny błogosławieństwa 
Kościoła, miałbym odwagę, by rozwijać Dzieło, nigdy nie zaciągając żadnych 
długów”385. 
 
Relacje Sługi Bożego z biskupem Van de Venem 

 

Świadkowie podkreślają, że Sługa Boży postępował zawsze w zgodzie z biskupem: 

„Sługa Boży nie zrobiłby niczego bez aprobaty biskupa Van de Vena”386. 
„Jego roztropność przejawiała się w jego korespondencji z biskupem Bois-le-

Duc”387. 
„Wiem, że zawsze był w dobrych stosunkach z biskupem i że ten zgadzał się na 

życzenia Sługi Bożego; to właśnie nam powiedział”388. 
„W przypadku wątpliwości, zawsze zasięgał rady biskupa”389. 

 
Jeden z listów do biskupa Van de Ven, w którym chodzi o spotkanie Jego Eminencji 
Kardynała Langénieux z Papieżem Leonem XIII, ilustruje tę roztropność Sługi Bożego: 

„Jeśli Jego Eminencja pragnąłby autentycznego świadectwa słów Ojca świętego 
na temat naszego Dzieła, podpisanego przez kardynała i w należytej formie, to myślę, 
że nie będzie problemu, by takowe otrzymać. Byłoby to zresztą roztropne z mojej 
strony, by mieć później wiarygodne pismo dla Rzymu, gdzie o tych rzeczach można 
zapomnieć, a sam kardynał, tak jak i Jego świątobliwość Leon XIII mogą umrzeć. Jeśli 
więc Jego Eminencja wyraża takie pragnienie, byłaby to dla mnie sprzyjająca okazja do 
prośby o poparcie Dzieła i zapewnienia mu przyszłości”390. 
 
Przed wyruszeniem w swą podróż do Rzymu, w 1903 r., ojciec Berthier uznał za 
roztropne polecić swe Dzieło biskupowi: 

„Ten list może zostać doręczony Waszej Eminencji dopiero po mojej śmierci. 
Ponieważ starzeję się i nigdy nie byłem dobrego zdrowia, muszę przewidzieć koniec... 
Oto dlaczego moim zdaniem Dzieło to będzie w największej potrzebie, kiedy dobry Bóg 
powoła mnie do siebie”391. 
 

 
383 B.D., doc. VII, 6, str. 211. O przebiegu zabiegów Sługi Bożego dotyczących założenia, cf. B.D., s. 147-
153. 
384 Summ., s. 157, ad 70,1. 
385 B.D., doc. VII, 6, s. 213. 
386 Summ., s. 76, ad 70,2. 
387 Summ., s. 20, ad 70,2. By zilustrować to świadectwo, przypominamy, że od 1895 do 1908 r., ponad 
130 listów zostało wysłanych przez Sługę Bożego do bp. Van de Vena. AB. 
388 Summ., s. 185, ad 70,2. 
389 Summ., s. 235, ad 70,2; B.D., s. 283-285. 
390 List z 24 października 1895; cf. B.D., s. 169. 
391 B.D., s. 260. 
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Tak zeznaje na ten temat świadek: 
„Sługa Boży był roztropny, ponieważ często zasięgał opinii innych, na przykład 

misjonarzy z La Salette. Należy tu zaznaczyć, że powołał radę, nawet w czasie kiedy nie 
miał jeszcze księży”392. 
 
- W zarządzaniu dobrami doczesnymi 

 

Świadkowie jednomyślnie podkreślają, że ojciec Berthier nie zaciągał długów i płacił 

zawsze gotówką: 

„Rachunki zawsze płacił osobiście”393. 
„Wyznawał zasadę: należy płacić rachunki punktualnie. Jeśli nie możemy 

zapłacić, nie trzeba było kupować. Jeśli co pozostaje, należy przeznaczyć to na pokrycie 
kosztów nauki biednych studentów, którzy przygotowują się do kapłaństwa. Mawiał: 
»Nie kupowałem niebieskiej farbiarni, póki nie miałem na to pieniędzy«”394. 
 
W początkowym okresie działalności Zgromadzenia, Sługa Boży napisał do biskupa Van 
de Vena: 

„Od chwili wprowadzenia się, na naprawy lub na bieżące wydatki wydaliśmy 
około 9000 franków. Nie zaciągnę żadnych długów i przyjmę tylu młodych ludzi, na ile 
pozwolą mi moje zasoby”395. 
 
Wielu świadków zauważyło, że: 

„Sługa Boży dzielił troskę o sprawy doczesne z siostrą Hermance”396. 
„Ekonomstwo w większej części powierzone było siostrom”397. 

 
Świadek doprecyzowuje: 

„Bardzo roztropny i nadzwyczajny ekonom. Przed jego podróżą do Rzymu (w 

1903) wydał rozporządzenie, w który zapisywał w spadku lub może lepiej powierzał 

swoje książki i ewentualne dobra dwóm siostrom. W tej sprawie służyłem mu za 

tłumacza. W mojej opinii posiadał dość, by pozwolić wszystkim uczniom (około setce) 

opłacić studia”398. 
 
W liście do biskupa, Sługa Boży pisze: 

„Doczesne interesy Dzieła są z pewnością w rękach sióstr pomocniczych”399. 
 
Przedstawiając biskupowi stan doczesny swojego Dzieła, rok przed swą śmiercią, Sługa 

 
392 Summ., s. 165, ad 70,1. B.D., s. 276. 
393 Summ., s. 40, ad 70,6. 
394 Summ., s. 157-158, ad 70,6; B.D., s. 331; niebieska farbiarnia, to dom Matki Bożej kupiony w 1906 
roku. 
395 B.D., doc. VII, 1, s. 208. 
396 Summ., s. 49, ad 70,6. 
397 Summ., s. 176, ad 70,6; cf. ibid., s. 186, ad 70,6. 
398 Summ., s. 123-124, ad 70,6. Według tego świadka Sługa Boży powierzył dysponowanie swymi 
dobrami siostrom. Prawdopodobnie dlatego, że jedna z nich przekazała cały swój majątek na rzecz 
Instytutu (Summ., ibid.). Należy zaznaczyć, że siostry te nie były zakonnicami w dosłownym tego słowa 
znaczeniu, ale poświęcającymi się ochotniczkami, które przekazywały swoje dochody Instytutowi: Damy 
te, pisze ojciec Berthier, które mogły żyć jak rentierzy i mieć służących, usługują biednym, będącym ze 
mną i poświęcają dla Dzieła swoje dochody (List z 9 lutego 1896; cf. B.D., doc. VII, 1, s. 207). 
399 B.D., s. 262. 
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Boży napisał: 
„Instytut nie ma żadnych długów, i mimo ubiegłorocznych, całkowicie pokrytych 

wydatków na dość znaczący zakup, oszczędności na przyszłość wzrosły w stosunku do 
roku ubiegłego”400. 
 
Jeden ze świadków mógł powiedzieć: 

„Co się tyczy zarządzania dobrami doczesnymi, trzeba powiedzieć, że Sługa 
Boży nie miał długów, ale zawsze pewien kapitał w zanadrzu”401. 
 
Założyciel często zachęcał swoich uczniów do roztropności: 

„Rozsądek jest łaską, mówił im; trzeba na niego zasłużyć przez naszą 

roztropność i nieufność w stosunku do nas samych”402. 
„Często słyszałem przypominanie rady ojca Berthiera jego pierwszym uczniom, 

jak mówi świadek: »Nie obawiajcie się zasięgać rad, by działać roztropnie«”403. 
 
Jak pisze jeden z jego uczniów, życie Założyciela było ilustracją cnoty roztropności: 

„Wróg wszelkiego nadmiaru, święty Przełożony, żył według złotego środka, 
który jest udziałem prawdziwej mądrości. Obdarzony rozsądkiem i prawością, łącząc 
takt z rozwagą, wprowadzał do spraw odrobinę precyzji i delikatności”404. 
 

 

 

Rozdział II 

Sprawiedliwość 
 

 
W sensie ścisłym sprawiedliwość jest nadzwyczajną cnotą moralną, dzięki której 

przez wolę niezmienną i stałą, daje się każdemu to, co mu się należy. 

 

1. Sprawiedliwość Sługi Bożego w stosunku do Boga 

 

W jednej ze swych książek ojciec Berthier pisze: 
„Modlitwa zawiera główne zadania religii w stosunku do Boga. W rezultacie Bóg 

ma prawo do naszego wychwalania Go w Jego nieskończonej doskonałości; do aktów 
łaski z Jego dobrodziejstwa; do naszych próśb, a ponieważ jest jedynym Stwórcą 
wszystkich dóbr, tylko od Niego możemy uzyskać to, czego nam brakuje”405. 
 
Każdego dnia w modlitwie oddaje swe powinności w stosunku do Boga: 
 
 
 

 
400 B.D., s. 353-354. Należy przypomnieć, że zezwalając ojcu Berthierowi na założenie domu w Grave, 

jako pierwszy warunek biskup postawił: ut istiusmodi fundatio fiat et in futurum existat propriis expensis 
(B.D., doc. VI, 8, s. 180). 
401 Summ., s. 132, ad 70,6. 
402 DL., s. 298. 
403 Summ., s. 266, art. 127-138. 
404 DL., s. 297. 
405 Berthier J. MS, La clé du ciel, Paryż 1904, s. X. 
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- odprawiając: 
„akty religijne - adoracja - wychwalanie - akty łaski - składanie ofiary”406. 

 
- wstawiając się za wszystkich ludzi, sprawiedliwych i niesprawiedliwych: 

„Błaganie za mnie, moich rodziców, moich współbraci, moich przełożonych, 
moich dobroczyńców, za Papieża, kler, Kościół, sprawiedliwych, wspólnoty zakonne, 
dziewice świata, grzeszników, heretyków i schizmatyków, niewiernych, dusze 
czyśćcowe”407. 
 
Według świadków, Sługa Boży był sprawiedliwy w stosunku do Boga: 

„Wiodąc życie czyste i święte”408. 

 

- kształcąc uczniów, by postępowali tak samo: 

„Jednym z jego licznych wyrażeń było: »Dobry Bóg ponad wszystkim«. 

Rygorystycznie przestrzegał recytowania swojego brewiarza w godzinach 

kanonicznych”409. 
 
- wpajając im wstręt do grzechu: 

„Często mówił: »Żadnego grzechu w domu takim, jak nasz«”410. 

 

- samemu unikając najmniejszej obrazy Boga: 

Bycie sprawiedliwym w stosunku do Boga, to ideał życia. Z największą troską 

unikał wszystkiego, co grzeszne i błędne”411. 
 
Sługa Boży zachęcał swych braci księży, by przez swe życie realizowali się w Bogu: 

„Widok stworzeń, nasze związki z duszami, ich skłonność do obojętności i 
złośliwości, wszystko wyniesie nas do Boga i połączy z tym, który jest ostatecznym 
końcem wszystkich istot. Słowo religia nie wskazuje na nic innego, poza stanem duszy 
połączonej z Bogiem”412. 
 
Należy zanotować, że w tych czasach prąd ateizmu we Francji prowadził do 
wyplenienia wszystkich idei religijnych; prawdy naukowe same w sobie były 
wystarczające dla życia intelektualnego i moralnego narodu413. Przez wszystkie swe 
formy duszpasterstwa, a w szczególności przez swe książki, Sługa Boży zachęcał do 
zahamowania tego prądu. Jeden z jego dawnych uczniów, który został kartuzem, tak o 
tym pisze: 

„Mnogość jego dzieł pozwalała im dotrzeć do wszystkich klas społecznych...; 
każdy może znaleźć w nich odpowiedź na wiele ze swych pytań. To pierwsze 
ćwierćwiecze zajmuje się głównie ascetyzmem i mistyką. Nowe dzieła mnożą się. 
Gdybyśmy się posługiwali tylko ojcem Berthierem... Dzisiaj we Francji, gdzie wiara i 
religia słabną, a moralność znika, jakże bardzo książki ojca Berthiera stają się 

 
406 B.D., doc. IV, 4, s. 91. 
407 B.D., doc. IV, 4, s. 91. 
408 Summ., s. 40, ad 71,1. 
409 Summ., s. 67, ad 71,1. 
410 Summ., s. 49, ad 71,1. 
411 Summ., s. 124, ad 71,1. 
412 Berthier J. MS, Le sacerdoce, Paryż 1898, s. 262. 
413 Histoire religieuse de la France contemporaine autorstwa Cholvy i Hilaire, Privat, s. 22. 
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użyteczne, aktualne i potrzebne, by powstrzymać to zło; treściwe, proste i popularne, 
mogą jeszcze nauczyć, ulepszyć i skutecznie podźwignąć mój nieszczęśliwy kraj”414. 
 
Do przyjaciela księdza, który miał skłonności do zamykania się w sobie, ojciec Berthier 
pisał: 

„Jak może ksiądz pozostawać całkowicie pochłonięty swoim zmartwieniami, 
kiedy wokół nas jest tyle do zrobienia? Levate oculos et vedete regiones, quoniam jak 
albae sunt ad messem... Wielką jest tajemnicą, że choć istnieje tyle zła, tak mało 
zajmujemy się jego unicestwieniem”415. 
 
W tej walce z siłami zła, Sługa Boży przed wszystkimi pokładał ufność w Matce Bożej z 
La Salette, której poświęcił początki swojego kapłaństwa i swoje życie księdza: 

Czy należy z tego powodu tracić nadzieję? Pisze. Nie, Bóg uczynił narody 
uleczalnymi. W swym miłosierdziu, pole chorej ludzkości, a przede wszystkim Francji, 
pogrążonej w letargu i obojętności, wielką Uzdrowicielkę, Dziewicę, swą Matkę”416. 
 
2. Sprawiedliwość Sługi Bożego w stosunku do jego Zgromadzenia 
 
- Trudności ojca Berthiera z jego Zgromadzeniem 
 
W początkach istnienia Zgromadzenia, Sługa Boży miał kilka spięć ze swoimi 
przełożonymi, co wynika z listu, który przysłał mu kardynał Langénieux: 

Może Ojciec powiedzieć, że nie tylko ma Ojciec zgodę na założenie Dzieła dla 
powołań spóźnionych, ale że Ojciec święty zaangażował Ojca do tego, osądzając to 
Dzieło jako pożyteczne i na czasie. Może Ojciec dorzucić, że aby ułatwić 
przeprowadzenie tego przedsięwzięcia i ukazanie zainteresowania się nim, Jego 
Świątobliwość zechciał dać mi wszelką konieczną władzę, aby w  ten sposób zapewnić 
Ojcu doskonałą wolność działania i pozwolić Ojca sumieniu być w porządku w stosunku 
do zobowiązań, wynikających ze ślubów zakonnych i obowiązków spoczywających na 
Ojcu wobec waszej wspólnoty... Moim zdaniem byłoby godne pożałowania uczynienie 
koniecznym oddzielenie się, które będzie jednak niezbędne, jeśli będzie tego wymagać 
nowa misja Ojca. Niech wasza rodzina zakonna zechce Ojcu zostawić pełną i całkowitą 
wolność”417. 
 
Według świadka: 

„Pierwszym pomysłem ojca Berthiera była próba zrealizowania planu 
spóźnionych powołań w La Salette, ale zgromadzenie nie chciało tego. Sprzeciwiło się 
ono również jego skróconemu programowi studiów klasycznych”418. 
 
Ten sam świadek zeznaje: 

Wiara Sługi Bożego była na tyle silna, by widzieć w przełożonym wikarego Boga. 
Wskazywał na to również fakt, że chciał pozostać członkiem zgromadzenia z La Salette. 
To bez wątpienia jego duch wolałby umrzeć, niż nie pozostać członkiem 

 
414 Doc. priv., n. 42, s. 530-531. 
415 B.D., doc. IV, 2, s. 88. 
416 Berthier J. MS, Les Merveilles de la Salette, Paryż 1898, s. 5-6. 

417 B.D., s. 150-151. 
418 Summ., s. 11-12, ad 35. Skrócony system studiów klasycznych został należycie zatwierdzony przez 
kardynała Langénieux i biskupa Bois-le-Duc (B.D., doc. VI, 6 i 7, s. 178-180); ale wszyscy ojcowie z La 
Salette nie wyrażali zgody na tę metodę nauczania, co było jedną z przyczyn, dla których ojciec Berthier 
złożył rezygnację ze stanowiska dyrektora generalnego studiów (cf. rozdział V, s. 120-122; 126-127). 
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zgromadzenia”419. 
 
Ojcu P. Chapuy, przełożonemu generalnemu, który mówił o sobie: żywo zaangażowany 
w Dzieło, o które ubiegał się ojciec Berthier, kardynał Langénieux tak odpowiedział: 

„Proszę nie dać się zastraszyć tymi małymi trudnościami, wynikającymi z 
jedynie pozornej separacji. Wobec wszystkich okażcie, że jesteście dumni z jednego z 
waszych synów, pozostającego wam zawsze wiernym w swym sercu i pomagającego w 
sezonie pielgrzymek”420. 
 
- Wkład Sługi Bożego w swe zgromadzenie 
 
Jak długo pozwalały mu na to obowiązki, Sługa Boży pozostawał wiernym 
pomocnikiem swoich współbraci w pracach podczas pielgrzymek, jak zeznaje świadek: 

„Słyszałem, jak mówił innym ojcom, że każdego roku, we wrzeniu, udawał się na 
La Salette, by udzielić tam swego wsparcia w okresie dużego napływu pielgrzymów. 
Czynił to aż do 1900 r.”421. 
 
Jak pisze do kardynała Langénieux, Sługa Boży zawsze chciał wnosić swój wkład do 
zgromadzenia: 

„Moim zamiarem jest, by zawsze czynić co dla naszej szkoły w La Salette... 
robiąc przynajmniej tyle, co inni współbracia”422. 
 
Według świadka: 

„Sługa Boży z największym zaangażowaniem czuwał, by zgromadzeniu nie stała 
się żadna krzywda”423. 
 
Kiedy w 1901 roku ojciec Perrin, przełożony generalny musiał asystować, przy 
wygnaniu misjonarzy Miejsca Świętego, ojciec Berthier tak pisze do jednego ze 
współbraci saletynów: 

„Pocieszajcie ojca Perrina najlepiej jak potraficie i sprawcie, by pocieszały go i 
wasze dzieci; ponieważ w jego wieku fakt widzenia, jak zostaje wygnane wszystko, nad 
czym pracował przez całe swe życie, jest już dość bolesny”424. 
 
Dwa lata później, kiedy biskup Grenoble naciskał Rzym, by odebrał tytuł Misjonarzy z 
La Salette zgromadzeniu, ojciec Berthier poinformowany przez ojca Perrina, pisze do 
Sekretarza Stanu: 

„Wasza Eminencja uczyni wielkie dzieło miłosierdzia prosząc Ojca świętego, by 
odwiódł biskupa od jego zabiegów... Czy zechce więc Wasza Eminencja wziąć w swoje 
ręce sprawę prześladowanych i tym samym sprawę honoru tego dobrego Biskupa”425. 

 
 

 
419 Summ., s. 12, ad 37. B.D., s. 151. 
420 B.D., s. 152-153. Dokładne powody obaw ojca Chapuy nie zostały podane w liście. 
421 Summ., s. 40, ad 71,4. 
422 B.D., s. 199. 
423 Summ., s. 124, ad 71,2. W licie do kardynała Langénieux, ojciec Berthier pisze: Uzyskałem zgodę, by 
przeznaczać na Dzieło spóźnionych powołań połowę zysków z moich dzieł, reszta idzie na naszą szkołę w 
La Salette. Niemniej, przed otrzymaniem tej zgody, przekazałem już 8000, a nawet więcej naszej szkole 
w La Salette, a od jej otrzymania wygospodarowałem jeszcze 5000, jednak jako że przedsięwzięte dzieło 
jest całkowicie na moim utrzymaniu, chciałbym odtąd móc przeznaczać na nie całe dochody z moich 
dzieł, w miarę jak się sprzedają (B.D., s. 199). 
424 B.D., s. 239-240; doc. VIII, 5, s. 256. 
425 B.D., s. 280-281. 
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3. Sprawiedliwość Sługi Bożego w stosunku do swych rodziców 
 

Jak mówi świadek, sam ojciec Berthier: 
„Wspominał, że udzielał swej matce pomocy w trosce o gospodarstwo i że 

pomagał swemu ojcu w pracy na polu. Znał się dobrze na tej pracy, nawet na uprawie 
roli”426. 
 
Bratanek ojca Berthiera potwierdza: 

„Podczas wakacji, ojciec Jan dużo pracował w polu. Wraz z moim bratem, 
szliśmy z dziadkiem, między 3 a 4 rano, o pustym żołądku, zmiatać siano”427. 
 
Wraz z ukazaniem się jego pierwszej książki Matka według serca Bożego, pełen wrażeń 
nowicjusz J. Berthier pisze do proboszcza: 

„Jeśli otrzymam jakie zyski z publikacji mojej książki, będę bardzo zadowolony 
przekazując je wszystkie moim rodzicom, dla których aż do dziś dnia nie mogłem nic 
uczynić, a w przyszłości może będę mógł i mniej”428. 
 
Swoim zaawansowanym wiekiem rodzicom, Sługa Boży okazywał ujmującą wprost 
grzeczność i synowską miłość: 

Kanonik Rivoire pisze: 

„Chętnie wspominam prostotę uprzejmości ojca Berthiera ofiarowującego swe 

ramię starej matce i obchodzącego wraz z nią Planeau Matki Bożej z La Salette”429. 
 
Ojciec Comte MS pisze ze swojej strony: 

„Będąc (...), ojciec Berthier kilka razy zabrał ze sobą swego ojca”430. 
Dobra odziedziczone po rodzicach, Sługa Boży równo podzielił pomiędzy swych dwóch 
bratanków, jak poświadcza jego testament: 

„Pozostawiam mą ojcowiznę, czyli wszystko, co pochodzi od moich rodziców, 
mym dwóm bratankom Janowi Piotrowi i Antoniemu Berthierom, synom mego brata 
Antoniego Berthiera, i to w równych częściach, jednakowo ich kochając, oprócz 
ochrony praw, które jako starszy mógłby mieć na skutek rozporządzenia mego 
drogiego ojca, jeśli już w chwili mojej śmierci prawa te nie będą przejęte przez 
rzeczonego starszego z moich bratanków”431. 
 
4. Cnoty dopełniające sprawiedliwość 
 
- Wdzięczność 
 
Według zeznań świadków, Sługa Boży był wdzięczny: 
 
- Bogu: 

„Sługa Boży modlił się dużo za dobrodziejów swojego Instytutu”432. 

 
426 Summ., s. 30, ad 11,2. 
427 B.D., s. 14. 
428 List do księdza Douare, z 29 lipca 1865; B.D., s. 30; cf. doc. III, 3 s. 57. 
429 B.D., s. 108. Planeau  wioska usytuowana w pobliżu Sanktuarium. 
430 B.D., s. 108. Ojciec Jana Berthiera stracił żonę. 
431 B.D., s. 225; cf. doc. XI, 8, s. 388. 
432 Summ., s 21, ad 72. 
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„Kiedy dobrodziej darował wspólnocie chleb, wystarczający na cały dzień, 
powiadamiało się o tym rano, dodając, że powinniśmy się za dobrodzieja modlić. Aż do 
dziś dnia, każdego ranka odmawia się Pater i Ave za dobrodziejów”433. 

„Jestem zdania, że w stosunku do Boga, był on wdzięczny za większość 
rzeczy”434. 

Był wdzięczny. Każdego dnia modlił się za dobrodziejów. Co tydzień odprawiał 
w ich intencji kilka Mszy św.”435. 

„Tak, podczas Mszy św. często odmawiał modlitwę pro defuncto patre et 
matre. Często zachęcał nas do modlitw za dobrodziejów”436. 
 
- Papieżowi: 

„Po otrzymaniu błogosławieństwa Leona XIII dla założenia swego Dzieła, Sługa 
Boży tak do niego pisał: 

„Serce pełne wdzięczności za błogosławieństwo, którego Jego świątobliwość 
udzielił przez Jego Eminencję kardynała Langénieux, ośmielam się mu ofiarować jako 
mały gest wdzięczności, dzieła, które zostały wydane dla księży”437. 
 
Z okazji jubileuszu kapłaństwa Papieża Piusa X, Sługa Boży zorganizował zbiórkę, jak 
pisze o tym do proboszcza w Grave: 

„Pomyślałam, by z okazji jubileuszu kapłaństwa Papieża Piusa X, któremu tak 
wiele zawdzięczam, otworzyć w naszym Posłańcu subskrypcję, by złożyć mu ofiarę na 
Mszę św. z okazji jego jubileuszu”438. 
 
- biskupowi Bois-le-Duc: 
 
Za większość otrzymanych dobrodziejstw, Sługa Boży nie omieszkał wyrazić swej 
głębokiej wdzięczności; dlatego w następstwie swojego pierwszego spotkania z 
biskupem pisze: 

„Odczuwam potrzebę podziękowania Waszej Eminencji za dobrodziejstwo, z 
jakim Wasza Eminencja zechciała przyjąć moją prośbę. W dowód mojej wielkiej 
wdzięczności pozwalam sobie przesłać kilka z moich małych dziełek, licząc że Wasza 
Eminencja zechce je przyjąć”439. 
 
- własnym uczniom: 

„Sługa Boży często dziękował nam mówiąc: »Bardzo wam dziękuję moje 
dzieci«”440. 

„Kiedy jako mały chłopiec oddawałem mu jaką małą przysługę, zawsze okazywał 
swą wdzięczność. Był nawet wdzięczny za naszą wdzięczność i okazywał to trzymając 
rękę, by ją ucałować”441. 
 
- wdzięczny w najdrobniejszych sprawach: 

Kiedy kto co otrzymał, nawet najmniejszą z rzeczy, powinien podziękować od 

 
433 Summ., s. 40, ad 72; cf. s. 49, ad 72; cf. s. 124, ad 72; cf. s. 132, ad 72. 
434 Summ., s. 193, ad 72. 
435 Summ., s. 165, ad 72. 
436 Summ., s. 186, ad 72. 
437 B.D., s. 148; cf., s. 275-276. 
438 B.D., s. 332. Zbiórka ta zaowocowała sumą 486,59 franków. 
439 B.D., s. 155. Zrozumiałe jest, że jego listy do kardynała Langénieux świadczą o tej samej głębokiej 
wdzięczności. 
440 Summ., s. 40, ad 72. 
441 Summ., s. 197, ad 72. 
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razu”442. 
„Wdzięczny za najdrobniejsze rzeczy... Proboszcz Katwijk nad Mozą pewnego 

dnia podarował mu kilka starych ornatów. Po tym jak ten, po otrzymaniu listu z 
podziękowaniami przybył pewnego dnia do naszego domu, musiałem udać się z Ojcem 
Berthierem do rozmównicy jako tłumacz. Wrażenie, jakie proboszcz wyniósł z tego 
listu, było następujące: »Mówiono nam kilkakrotnie, że nie ma już wdzięczności, ale 
widzę tu, że jeszcze jest«. Pewnego dnia otrzymał dużą ilość mało wartościowych 
książek, także i wtedy posłał list z podziękowaniami dla ofiarodawców”443. 
 
- wdzięczność delikatna i ujmująca: 

Dziekan Sprangers, w swoje urodziny otrzymywał zawsze bukiet kwiatów. Kiedy 
otwarto nową piekarnię, pierwszy bochenek chleba był dla dziekana”444. 

„Mój ojciec, cieśla z zawodu, przybył nas odwiedzić i dowiedział się od Sługi 
Bożego, że dach jest w tak złym stanie, że gdzieniegdzie grozi zawaleniem... Mój ojciec 
poradził mu zrobić pokrycie z asfaltu... Później mój ojciec przyjechał, by przez kilka 
tygodni pracować za darmo, przywracając dach do dobrego stanu. Jego wdzięczność za 
poradę i za wykonaną pracę, była wielka, wręcz ujmująca”445. 
 
- częste zachęty do wdzięczności: 

Wiele razy zachęcał nas, byśmy się dużo modlili za dobrodziejów, bo poza 
wszystkim, to im w dużej mierze zawdzięczamy to, że jesteśmy w Zgromadzeniu i że 
możemy zostać duszpasterzami, jeśli spodoba się to Bogu”446. 

„Zachęcał studentów do wdzięczności wobec profesorów, ponieważ jak mówił: 
»Jeśli jeden nauczyciel udziela swych lekcji przez lata za darmo, bez wątpienia 
będziecie mu bardzo wdzięczni, bo to czego nikt nigdy nie zrobi, ci panowie dla was 
czynią«”447. 
 
- Umiłowanie prawdy 
 
Świadek potwierdza: 

„Sługa Boży nie mógł znieść fałszu. Kochał prawość, nie tolerował przekrętów. 
Przejawiało się to również przy okazji cotygodniowych składek”448. 
 
Według jego uczniów, Sługa Boży często im powtarzał: 

„Błąd w rozumieniu jest najgorszym ze wszystkich; kiedy wola błądzi, rozum 
może ją nawrócić; ale kiedy rozum błądzi, wszystko podąża za nim. Na niczym nie 
należy się tak opierać, jak na prawdzie”449. 
 
W kwestii ich posługi, Sługa Boży przestrzegał swoich uczniów przed szukaniem 
poklasku, przynoszącego szkodę prawdzie: 

„To prawda powinna poruszać dusze, a nie wasze piękne słowa... Zadaniem 
kaznodziei nie jest wznoszenie swoich słuchaczy ponad konfesjonał, ale sprawienie, by 
do niego weszli. Wielkim złem jest nie brać tego pod uwagę i uważać się za wielką 

 
442 Summ., s. 158, ad 72; cf., s. 193, ad 72. 
443 Summ., s. 67, ad 72. 
444 Summ., s. 67, ad 72; cf. s. 21, ad 72: Sługa Boży przynosił dziekanowi pierwsze owoce ze swojego 
ogrodu. 
445 Summ., s. 76, ad 72. 
446 Summ., s. 102, ad 72. 
447 Summ., s. 21, ad 72; cf. s. 102, ad 72. 
448 Summ., s. 76, ad 73. 
449 DL, s. 79; słowa cytowane również w adnotationes uczniów (AB). 
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osobistość, podczas gdy zasługuje się na poniewierkę u stóp demonów”450. 
 
W swojej posłudze, zeznaje świadek: 

„Jego zamiarem było sprawienie, by prawda jasno błyszczała. Chciał widzieć łzy 
penitentów, a nie słyszeć ich oklaski. Tego właśnie nas często uczył451. 
 
Podczas procesu świadkowie podkreślali umiłowanie prawdy u Sługi Bożego: 

„Oczywiście, że kochał prawdę. Był również szczery”452. 
„Nienawidził kłamstwa”453. 
„Kiedy przyłapał kogo na kłamstwie, gniewał się i wielce to ganił. Gniewał się w 

dobrym tego słowa znaczeniu”454. 
„W stosunku do prawdy był zawsze poprawny. Nie korzystał z ograniczeń 

pamięci; nie zgadzały się z jego sposobem na życie”455. 
 
Świadek zeznaje:  

„Pewnego dnia miałem zacząć przygotowania do budowy. Znajdujący się w 
pewnym oddaleniu ode mnie, Sługa Boży powiedział do towarzyszącego mu ojca 
Blancharda: »To nie postępuje do przodu«. Kilka chwil później podszedł do mnie i 
powiedział mi: »niezłe postępy«. Poza tym, nigdy nie słyszałem, żeby powiedział co 
niezgodnego z prawdą”456. 
 
Ojciec Besson MS podkreśla spoistość pism ojca Berthiera z jego życiem: 

Przedstawia się on w swoich książkach, to co w nich radzi innym, najpierw 
zastosował jednak do siebie samego”457. 
 
- Jego przyzwoitość 
 
Świadkowie podkreślają, że Sługa Boży okazywał wszystkim należny im szacunek: 

„W towarzystwie tłumacza składał wizyty z okazji Nowego Roku dziekanowi, 
burmistrzowi, notariuszowi i bankierowi, i jeśli się nie mylę dyrektorowi braci 
nauczycieli. Biskupowi wysyłał zawsze pisemne życzenia noworoczne”458. 

„Był to człowiek wysokiej kultury. Potrafił zachować się swobodnie wobec 
wszystkich klas społecznych”459. 
 
Pełen szacunku nawet w stosunku do dzieci: 

„Uchylał kapelusza nawet dla dzieci. Mówił nam: »Pozdrawiam anioła stróża w 
dziecku«”460. 

„Pozdrawiał cały świat, uprzejmiej już nie można. Nawet przed dziećmi, całymi 

 
450 DL, s. 487. 
451 Summ., s. 11, ad 32. 
452 Summ., s. 40, ad 72; cf. s. 113, ad 70; s. 124, ad 73; s. 186, ad 73. 
453 Summ., s. 193, ad 73. 
454 Summ., s. 165, ad 73. 
455 Summ., s. 132, ad 73. 
456 Summ., s. 235, ad 73. Wydaje się, że w tym wypadku Sługa Boży dał się ponieść żywości swego 
temperamentu. Kiedy przed wprowadzeniem się robotnicy uprzątali koszary, ojciec Berthier wizytował 
plac budowy codziennie i mówił zawsze: szybciej! (B.D., s. 163). Świadek pisze, że z ojcem Berthier 
musieliśmy pracować szybko i dużo (B.D., doc. IV, 12, s. 98; B.D., s. 163). 
457 List do ojca Ramersa MS. z 15 marca 1926, AB. 
458 Summ., s. 67, ad 74. 
459 Summ., s. 113, ad 74; cf. s. 146, ad 74; s. 197, ad 74; s. 212, ad 74. B.D., s. 349. 
460 Summ., s. 40, ad 74. 
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brudnymi, uchylał swojego wielkiego francuskiego kapelusza, mówiąc: »Dzień dobry 
moje dziecko, mój mały«”461. 
 
Uprzejmy w stosunku do wszystkich, ale bez przesady: 

„Przestrzegał reguł stosowności, ale bez przesadności”462. 
„Był po prostu grzeczny, uprzejmy dla całego świata; nie robił użytku z pewnych 

komplementów i był prostolinijny. Często mawiał: »Nie należy przyjmować zaproszeń, 
nie zapraszając samemu«. Kiedy pewien eklezjasta przybył z wizytą, został przyjęty z 
przyjaźnią; zaoferowano mu nocleg i strawę. Jednakże nie lubił zapraszać na święta, na 
przykład na imieniny. On lub jego współbracia ryzykowaliby więc bycie zapraszanymi w 
rewanżu. To właśnie tego chciał uniknąć”463. 
 
Założyciel nauczał swych uczniów stosowności: 

„Sługa Boży był nadzwyczaj grzeczny, nauczał wszystkich, by uchylali kapeluszy i 
kłaniali się nawet dzieciom”464. 

„Bardzo misternie pozdrawiał wszystkich; on sam to czynił i my również 
powinniśmy465. 

Kiedy zauważał, że nie przestrzegamy zasad grzeczności, natychmiast czynił 
nam uwagę. Kiedy spotykaliśmy się w ogrodzie lub podczas pracy w salach, 
powinniśmy byli pozdrawiać się słowami: Laudetur Jesus Christus. Inni odpowiadali na 
to: Amen. Mieliśmy świecić przykładem ludziom z Grave przechadzającym się po 
wale”466. 
 
Sługa Boży zachowywał ogromną rezerwę w stosunku do kobiet, nie urażając ich 
jednak: 

„Kiedy Sługa Boży szedł do kogo z wizytą, na przykład do burmistrza, a tam 
kobieta chciała mu podać rękę, umiał tego uniknąć, zawsze w sposób bardzo elegancki, 
na przykład kłaniając się nisko, zachowując skromny wyraz twarzy”467. 
 
Ojciec Grenat MS wspomina jedną z form stosowności u Sługi Bożego: 

„Pewnego dnia, w Wiecznym Mieście, kiedy ojciec Berthier był zmęczony, gdyż 
zrobiło się już późno, zachęcaliśmy go stanowczo, by kładł się spać. »Nie mogę, 
odpowiedział, nigdy nie pozostawiam listu bez odpowiedzi; i muszę uspokoić tego 
biednego młodego człowieka, który do mnie napisał«”468. 
 
- Bezinteresowność 
 
Wielu świadków kładzie nacisk na fakt absolutnej bezinteresowności Sługi Bożego: 

„Sługa Boży nie poszukiwał sam siebie. Mówił: »Gdybym został świeckim 
księdzem, moim ideałem byłaby bez wątpienia parafia«”469. 

„Mogę zaświadczyć, że był bezinteresowny we wszystkich swych 
działaniach”470. 

 
461 Summ., s. 197, ad 65. 
462 Summ., s. 132, ad 74; cf. s. 165, ad 74. 
463 Summ., s. 21, ad 74. 
464 Summ., s. 222, ad 74; cf. s. 215, ad 74. 
465 Summ., s. 57, ad 74; cf. s. 151, ad 74; s. 206, ad 74. 
466 Summ., s. 123, ad 74. 
467 Summ., s. 77, ad 73; cf. s. 201, ad 74; B.D., doc. III, 1, s. 56. 
468 B.D., s. 119. 
469 Summ., s. 93, ad 75. B.D., s. 33. 
470 Summ., s. 132, ad 75; s. 193, ad 75. 
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„Był w wysokim stopniu bezinteresowny. Objawia się to już choćby w tym, że 
nie zachowywał nic dla siebie”471. 
 
Inni podkreślają bezinteresowność Sługi Bożego: 
 
- we wspieraniu innych: 

„To co mnie poruszyło najbardziej, to fakt, że nie prosił o nic dla siebie, 

poświęcał wszystko dla innych”472. 
„Był to człowiek bezinteresowny, który nie myślał o sobie, ale tylko o innych”473. 

 
- w szczególności w tym, co dotyczyło zakwaterowania uczniów: 

Przejawia się to w zadziwiająco niskim czesnym, którego wymagał, a które 
wynosiło 120 florenów; a kiedy nawet trochę brakowało i tak był zadowolony”474. 

„Nie troszczył się o pieniądze. Za brak pieniędzy nigdy nikogo nie odrzucił. Sam 
nic nie posiadał i jeszcze pożyczał innym wiele drobnych przedmiotów codziennego 
użytku, tak że po jego śmierci ci, którym co pożyczył, oddawali jeszcze jego rzeczy”475. 

„Mogę to potwierdzić. Kiedy wyjeżdżałem, Sługa Boży powiedział mi: »Nigdy nie 
zapłaciłeś całego czesnego«  że nigdy w życiu nie muszę spłacić tego, co Zgromadzenie 
zrobiło dla mnie. Pozostawił mnie całkowicie wolnym od długów, bo przewidział, że 
gryzłoby mnie to później”476. 
 
Świadek donosi, że Założyciel zachęcał swych uczniów do życia przede wszystkim z ich 
pracy: 

„Zawsze zabraniał nam żebrania. Powinniśmy raczej pracować, a nie 
kwestować, unikając tym samym dużej części nakładów. To raczej skłoni ludzi do 
pomocy”477. 
 
Ojciec Wilde SJ pisze, że Sługa Boży był słynny ze swej bezinteresowności: 

„Bardzo znana, wręcz słynna była jego bezinteresowność. Zapewniano mnie, że 
nigdy nie prosił o jałmużnę w Grave i zawsze płacił swe rachunki na czas. Kiedy podczas 
Mszy św. chcieliśmy dać więcej niż zwykle, odsyłał ofiarodawcę do kleru w parafii, 
który miał większe prawo przyjąć tę daninę. Pobliski proboszcz, wydaje mi się, że ten z 
Velp, sprawił sobie nową drogę krzyżową, obiecując tę starą ojcu Berthierowi, który 
dowiedział się jednak, że inny proboszcz rościł sobie do niej prawa. Wtedy skromny 
zakonnik wyraził gotowość do odstąpienia wszystkiego i prosił nawet proboszcza Velp, 
o oddanie starej drogi krzyżowej temu drugiemu. Zrozumiałe jest, że ten sposób 
zachowania zdobył mu szacunek u kleru parafialnego”478 
 
 
 
 
 
 

 
471 Summ., s. 186, ad 74; s. 227, ad 75; s. 240, ad 75. 
472 Summ., s. 57, ad 75; s. 113, ad 75. 
473 Summ., s. 219, ad 75; s. 240, ad 75. 
474 Summ., s. 139, ad 75; s. 67, ad 75. 
475 Summ., s. 206, ad 75; s. 67, ad 75; s. 212, ad 75. 
476 Summ., s. 201, ad 75. 
477 Summ., s. 102, ad 75. 
478Doc. priv., n. 50, s. 560.  
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Rozdział III 

Odwaga 
 
 

Odwaga, pisze ojciec Berthier, jest cnotą, która poskramia namiętności duszy i 
działania przez nie powodowane; chodzi o podjęcie i wytrzymanie rzeczy trudnych, 
przede wszystkim jeśli dotyczą niebezpieczeństwa śmierci... Jej dwa istotne akty 
wywodzą się z podejmowania i przetrwania479. 
 
1 Cnota odwagi u Sługi Bożego 

 

W swoim notatniku postanowień, Sługa Boży zanotował: 

„Akty odwagi - cierpliwość w ciężkich próbach  umiłowanie krzyża  umiłowanie 

pracy, pragnienie podjęcia się”. 

 

Całe życie Sługi Bożego wskazuje, że praktykował tę cnotę w stopniu wybitnym: 

 

- w czasie studiów: 
 
W pierwszych latach niższego seminarium, Jan miał problemy z nadrobieniem 
zaległości: 

„Ciche łzy nieraz spływały na jego książki i na jego zeszyty”480. 
 
Odwagą stałej pracy przezwyciężył te trudności i jak pisze kolega z klasy: 

„W niższym seminarium, w 1856 r., znałem go jako jednego z najpracowitszych i 

najczęściej sklasyfikowanych pomiędzy najlepszymi uczniami”481. 
 
W wyższym seminarium, pobożność i nauka Jana Berthiera wynikały z siebie 
nawzajem; przekłada się to na to, co później powie on swoim uczniom: 

„Studiować, by stać się pożytecznym w przyszłości, jest wielkim miłosierdziem, 
ale studiować, by korzystać z nauki dla uświęcenia się, to jest roztropność 
doskonała”482. 
 
Świadek przypomina go sobie jako seminarzystę: 

„O rzadko spotykanym, zdrowym rozsądku, chętnego do pracy, o skromności 
równej jego talentowi, o żarliwej i nadzwyczajnej gorliwości”483. 
 
Bezustannej pracy, której oddawał się nasz seminarzysta, stosunkowo najlepiej 
dowodzą wybitne książki, które opublikował już jako ksiądz, nie posiadający innego 
wykształcenia, niż to seminaryjne484. 
 
 

 
479 Berthier J. MS, Abrégé de théologie, Paryż 1902, s. 454, n. 2071. 
480 B.D., s. 11. 
481 B.D., s. 11. 
482 DL, s. 87; B.D., s. 25. 
483 B.D., s. 25; cf. doc. II, 2, s. 39. 
484 Cf. w szczególności jego Kompendium, Ksiądz przez kazania, które odniosły prawdziwy sukces. 
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- w La Salette: 
 
Obarczony poleceniem stworzenia szkoły apostolskiej, Sługa Boży podjął się tego 
zadania z taką odwagą i wytrwałością, że 13 lat później mógł napisać: 

„Trzydziestu dwóch zostało księżmi, a pięciu z nich jest na misjach w 
Norwegii”485. 
 
Dawni uczniowie saletyni, przedstawiają cnotę odwagi Sługi Bożego: 

„Z tego okresu nauki i pracy pozostaje mi tylko wspomnienie ojca Berthiera 

ustawicznie pracującego, wiodącego bardzo surowe i do głębi wewnętrzne życie, 

starającego się poprowadzić tą drogą dzieci, powierzone swojej opiece”486. 
Dusza mocno zahartowana, żelazna i autorytatywna wola; jaskrawy na tle sobie 

podobnych... Miał i kształcił wszystko to, co czyni zdolnym do dzieł wyższych, 
wybitnych i trwałych”487. 
 
- w Grave: 
 
Zachęcony przez hierarchów do stworzenia swego Dzieła, Sługa Boży podjął się go z 
roztropnością i odwagą, jak wynika z jego listu do kardynała Rampolli: 

„Rada generalna Zgromadzenia upoważniła mnie... do oddania się temu 
Dziełu... Wszystko, tak jak mi na tym ogromnie zależało, skończyło się polubownie i oto 
jestem wolny, by wykonać swój projekt”488. „Wszelako, Eminencjo, pozostaje mi dużo 
do zrobienia. Potrzeba jest..., będę o nie prosił i zabiegał wszędzie; będę wędrował po 
okolicy, gdzie jest większa nadzieja znalezienia ludzi hojnych; o środki do życia będę się 
starał za pomocą prasy i innymi sposobami... Chciałbym wyjechać najszybciej jak to 
możliwe do Holandii i Belgii, gdzie chciałbym obejść wszystkie biskupstwa i 
seminaria”489. 
 
Mimo trudności i porzuceń, które towarzyszyły pierwszym latom, Sługa Boży, jak pisze 
do biskupa Van de Vena, z cierpliwością wspierał to przedsięwzięcie: 

„Moim celem w tym pierwszym roku jest uformowanie dobrego rdzenia, który 
nadawał będzie ton tym, którzy przybędą później. To dlatego nie nadaję sprawie 
rozgłosu i odmówiłem już nie jednemu młodemu, dobrze sytuowanemu mężczyźnie 
pochodzącemu z Holandii, mówiąc im, by poczekali jeszcze rok i poduczyli się 
francuskiego w międzyczasie”490. 
 
Kontynuując swoje duszpasterstwo przez książkę jak i przez posługę, ojciec Założyciel 
bez namysłu oddał się swoim uczniom, co potwierdza świadek: 

„Często nie mogliśmy znaleźć księdza, mogącego głosić doroczne rekolekcje po 
francusku. Nie pozostawało nic innego jak to, by zajął się tym ojciec Berthier. Każdy 
przyzna, że głoszenie trzech kazań dziennie, przez dziesięć dni i słuchanie w 
międzyczasie spowiedzi, wymagało heroicznego wręcz wysiłku od wiekowego i chorego 
człowieka. Pod koniec rekolekcji był czasem tak zmęczony, że ledwo mógł mówić i 

 
485 B.D., s. 127. Należy odnotować, że przed założeniem szkoły apostolskiej, przez 24 lata było dziewięciu 

misjonarzy z La Salette. 
486 Summ., s. 257, ad 1. 
487 Doc. priv., n. 42, s. 518. 
488 Trudności ojca Berthiera z założeniem Zgromadzenia, patrz cf. B.D., s. 149-153. 
489 B.D., doc. VI, 4, s.177. 
490 B.D., s. 189-191; doc. VII, 1, s. 208. 
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chodzić. Ale nie poddawał się. Jego wielka odwaga, siła duszy zwyciężała wszystko”491. 
 

2. Podpora  nośnik cierpienia 

 

Od pierwszego roku jego nowicjatu, ojciec Berthier nękany był chorobami, które nie 

ustąpiły aż do jego śmierci492. Wszyscy świadkowie zgodnie twierdzą, że był on 

człowiekiem chorowitym, ale nigdy się nie uskarżał: 
„Sługa Boży zawsze mniej lub bardziej cierpiał. Nigdy się nie skarżył. Czy spędził 

cztery lub pięć kolejnych nocy bez snu, w służbie dusz, tego nie wiem, choć 
potwierdzone jest to w artykule 150”493. 

„Nigdy nie skarżył się na swoje liczne choroby”494. 
„Nigdy nie słyszałem skarżącego się, mimo że nie był dobrego zdrowia. Mimo 

delikatnej budowy ciała, zawsze był zajęty. Można powiedzieć, że był zaciętym 
pracownikiem. Nie rozumieliśmy, jak mógł zrobić tyle rzeczy. Obdarzony był wielką 
wytrzymałością i uporem. Nie unikał trudności. Często mawiał: »Wytrwamy!«”495. 

Człowiek chorowity często cierpi, on jednakże znosił to z cierpliwością, co jest 
nieosiągalne bez cnoty odwagi. Uważam, że cierpiał dużo bardziej, ale nam o tym nie 
mówił”496. 
 
Ojciec Arthaud MS zeznaje: 

„Sługa Boży, osobiście mi opowiedział drobny incydent celny, który zdarzył się 
pewnego razu, kiedy jechał on do Francji. Celnicy uznali go za tak nienormalnie 
grubego, że grzecznie poprosili go o wejście do sali odwiedzin. Poddał się on tej 
procedurze. Zdziwiony personel celny skonstatował, że gruby okład, podtrzymywany 
przez rzemyki, opasywał go z powodu bólu żołądka, co doskonale wyjaśniało tę 
usprawiedliwioną w tych okolicznościach otyłość”497. 
 
Dawny uczeń Założyciela zaświadcza: 

„Potrafił on znosić swe cierpienie ze szlachetnością. Często nam mawiał 
»Miejcie cierpliwość moje dzieci«. Cierpiał zawsze (często był przeziębiony, miał 
kaprawe oczy, zatkany nos), ale nigdy nie słyszałem go skarżącego się nawet kiedy 
mówienie sprawiało mu ból”498. 
 
Świadkowie podkreślają jednoczenie moralne cierpienia Sługi Bożego: 

„Zawsze cierpiał, jednakże pozostawał na swoim stanowisku. Potrafił znosić w 
cichości ducha niesprawiedliwość i niewdzięczność, szczególnie ze strony tych, którzy 
nas opuścili”499. 

„Tak, rozczarowania i cierpienie. W 1906 roku opuścili nas brat Classen i brat 
David, dwóch młodych ludzi, w których położył swoją nadzieję. To odwaga i brak 
rozgoryczenia sprawiły, że zniósł tę próbę. Wiem to, ponieważ często mi o tych 

 
491 Raport Stolz, w Mdg I, s. 8, AB. 
492 Ojciec Berthier chorował głównie na bóle jelit i fluksje klatki piersiowej; kilkakrotnie był bliski śmierci 
(B.D., s. 121, 344, 372). Według jego pielęgniarza, cierpiał również na chroniczną przepuklinę i nosił z 
tego powodu wełniany bandaż (Raport V. Burgard, z 27 października 1929 roku, AB). 
493 Summ., s. 21, ad 76,2. W kwestii 4 lub 5 nocy w służbie dusz, cf. s. 252, ad 76,2-4. 
494 Summ., s. 40, ad 76,2; cf. s. 50, ad 76,2. 
495 Summ., s. 67-68, ad 76,2. 
496 Summ., s. 77, ad 76,2; s. 172, ad 76,2. 
497 Summ., s. 256, ad 1; cf. 165, ad 76,2; s. 186, ad 76,2. 
498 Summ., s. 124, ad 76,2; cf. s. 151, ad 76,2. 
499 Summ., s. 93, ad 76,2. 
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osobach mówił”500. 
 
Na ten temat zeznaje też inny świadek: 

„To nie do opisania, jaką ojciec Berthier znosił niewdzięczność, donosy i 
niezrozumienie. Nawet księża nie mogli zrozumieć, nie mówiąc już o podążeniu jego 
śladami, jego nadzwyczajnych metod. Ci, którzy myśleli, że ojciec Berthier nie 
przeżywał tego wszystkiego, mylili się. Był bardzo delikatny i z natury zbyt wrażliwie 
usposobiony, by głęboko tego wszystkiego nie przeżyć. Ale znosił wszystko z sancta 
indifferentia świętego”501. 
 
3. Panowanie Sługi Bożego nad swym porywczym charakterem 
 

Według świadka: 
„Ojciec Berthier miał ognisty temperament. Mógł być bardzo dobry, i był taki 

przez większość czasu, ale mógł być też bardzo ostry wobec niesprawiedliwości lub 
kiedy kto próbował pokrzyżować jego plany”502. 
 
- Przejawy złości u Sługi Bożego 
 
Kilka faktów przytoczonych, podczas procesu, przez świadków: 

„Gdy po moim powrocie do domu, prosiłem o błogosławieństwo Sługi Bożego, 
widziałem czyniącego ostre wymówki młodemu człowiekowi, który zamierzał nazajutrz 
odejść.  Pewnego dnia bibliotekarz pozbywając się niepotrzebnych książek, zostawił je 
w worku na korytarzu, w którym pozwolił sobie poszperać jeden z uczniów. Ojciec 
Berthier, dowiedziawszy się o tym, tego samego jeszcze dnia przy stole, po kolacji, nie 
wyciągając nazwisk, wygłosił wspaniałą filipkę, dodając ogólną przestrogę przed 
zgubnym wpływem ciekawości. Jednakże nie chował urazy”503. 

„Potrafił on poskromić swój porywczy charakter. Jednakże widziałem, być może 
dwa razy, jak ganiąc nieład uniósł się gniewem, trzaskając po takim upomnieniu 
drzwiami”504. 

„Ojciec Berthier był z natury porywczy, ale pracował nad poprawą tego stanu 
rzeczy. Doświadczyłem jednego i drugiego kilkakrotnie. Raz byłem z tego powodu 
zawiedziony. W pokoju znajdowała się skrzynia z książkami zakazanymi. Ojciec 
Berthaud doniósł ojcu Założycielowi, że brat X dotykał jej wieko. Wspomniany brat miał 
się wytłumaczyć przed kolacją, ale nie chciał tego uczynić, bowiem nie wiedział, 
dlaczego miał to zrobić. Ojciec Berthier był bardzo wzburzony. Moim zdaniem stracił 
kompletnie panowanie nad sobą. Ojciec Bertaud to zobaczył i nic już więcej nie było 
trzeba”505. 

„Ja sam byłem kiedy obiektem jego chwilowej złości. Rzuciłem koledze łopatę, 
bo byłem oczywiście zbyt leniwy,  żeby mu ją zanieść. Ojciec Berthier widział to i uznał 
za nadzwyczaj nietaktowne. Przemówił do mnie ostro tymi słowy: »Czy pan ma w 
brzuchu diabła?«. Zdarzało się to rzadko”506. 

 

 
500 Summ., s. 219, ad 76,2. 
501 Raport Stolz, w Mdg, s. 4. Świadek czyni z pewnością aluzję do księży pomocniczych, którzy stanowili 
raczej dla Założyciela przeszkodę niż pomoc. B.D., s. 191; s. 196-198; s. 205. 
502 Raport Breuer z 29 kwietnia 1927, AB. 
503 Summ., s. 68, ad 76,3; cf. s. 26, ad 76,3. 
504 Summ., s. 132, ad 76,3. 
505 Summ., s. 151, ad 76,3. 
506 Summ., s. 186-187, ad 76,3; cf. s. 22, ad 76,3. 
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- To, co prowokowało porywcze reakcje Sługi Bożego 

 
Według świadków, do żywego raniło się Sługę Bożego, kiedy poddawało się w 
wątpliwość to, co on czynił racją bytu swojego życia: Dzieło i jego ducha, regułę domu, 
ale również prawa Boga, Kościół, wiarę i moralność: 

„Kiedy kto sprzeciwiał się jego Dziełu (założeniu Zgromadzenia) lub kiedy 
byliśmy niezadowoleni z ubóstwa, nie unikał rozmowy. Kilkakrotnie więc mówił: 
»Jestem stary, moje dzieci, zrobiłem wszystko co mogłem«. Konfrontacja stawała się 
niekiedy dość burzliwa, jednakże zdarzało się to rzadko”507. 

„W niektórych sytuacjach dawał się ponieść swojemu porywczemu 
charakterowi, szczególnie kiedy chodziło o dobro domu, przestrzeganie reguły zakonu 
lub porządek”508. 

„Zawsze miał panowanie nad sobą, ale kiedy czyniliśmy wbrew prawom Boga, 
Kościoła, wiary lub dobrych obyczajów, świetnie potrafił, w mocnych słowach, wyrazić 
swoje oburzenie”509. 
 
Dawny uczeń ojca Berthiera, saletyn, zeznaje: 

„Zachowałem z tego minionego okresu, pod jego dyrektorską opieką, 
wspomnienie księdza surowego, pobożnego, oddanego swemu powołaniu 
przewodnika dusz. Surowy dla samego siebie, był taki również dla dzieci powierzonych 
jego opiece, nie przepuszczając żadnych wybryków, żadnych uchybień reguły i 
dyscypliny”510. 
 
Według jednego z jego uczniów, Sługa Boży kierował ostre słowa do tych, którzy 
oczerniali Dzieło w oczach uczniów: 

„Nie rozumiem takiego zachowania, mówił Sługa Boży; jest ono haniebne. Jeśli 
kto nie czuje się powołany do Dzieła, niech to powie, ale niech to powie komu trzeba a 
nie dzieciom. Myślę, że jest to zrozumiałe. Jeśli mówię wam takie rzeczy, to dlatego, że 
jest to mym obowiązkiem, a nie w duchu rozgoryczenia, ponieważ pozostajemy równie 
dobrymi przyjaciółmi jak dawniej. Trzeba jedynie, by nie powtórzyło się to więcej i by 
ci, których to dotyczy, poprawili się, bo mimo że wspieram dużo rzeczy, tego nie będę 
wspierał nigdy. Odpowiadam przed Bogiem za powołania tych, którzy są w domu”511. 
 
- Panowanie nad sobą 
 
Świadkowie podkreślają bezustanne wysiłki podejmowane przez Sługę Bożego, w celu 
opanowania z Bożą łaską, swego porywczego temperamentu: 

„Jego porywczy temperament górował. Ale dzięki licznym zabiegom osiągnął 
niewątpliwy spokój i dostojeństwo”512. 

„Nigdy się nie zapominał. Potrafił jednakże być stanowczy, gniewać się po 
francusku. Ale szybko o tym zapominano. Ogarniała go tymczasem swoista melancholia 
i kiedy później byliśmy razem, więcej niż raz prosił o wybaczenie”513. 

„Porywczy i zapalczywy, ale również trochę melancholijny, nie flegmatyczny. 
Poskramiał to swym cnotliwym życiem. Raz lub dwa mówił publicznie: »Gdybym nie 

 
507 Summ., s. 40, ad 76,3; cf. s. 68, ad 76,3. 
508 Summ., s. 102, ad 76,3. 
509 Summ., s. 158, ad 76,3. 
510 Summ., s. 258, ad 1; cf. s. 257, ad 1; cf. B.D., s. 103. 
511 Adn. Dzb, z 19 listopada 1905, AB. Aby wskazać groźne konsekwencje krytyki, według świadka, 
założyciel powracał do tego tematu przez trzy dni pod rząd. 
512 Summ., s. 23, ad 76,4; cf. s. 77, ad 76,4. 
513 Summ., s. 77, ad 76,3; cf. s. 177, ad 76,4. 
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uczynił tego gwałtu na sobie, nie wiem kim bym się stał«. Mówił to, by pobudzić nas do 
cnoty”514. 
 
- Odwaga przed śmiercią 
 
Sługa Boży pisze: 

„Czysty akt odwagi jest najtrudniejszym ze wszystkich, jest to podźwignięcie dla 
cnoty515wszystkich największych cierpień a nawet samej śmierci”. 
 
Sługa Boży, według jego własnego oświadczenia, wolał raczej stawić czoło śmierci, niż 
być oddzielonym od swego Zgromadzenia: 

„Gdy kiedy odesłano mnie ze wspólnoty, bym wyzdrowiał, wolałem w duchu, 
żeby mnie raczej poprowadzono na śmierć”516. 
 
Wobec trudności z utworzeniem jego Zgromadzenia, Sługa Boży wyznał: 

„że wolałby umrzeć, niż nie być członkiem swojego Zgromadzenia”517. 

 

Świadek nakreśla szkic cnoty odwagi, którą objawiał Założyciel: 
„Fakt porzucenia swego kraju w zaawansowanym już wieku 55 lat, dla obcej 

ziemi, której języka ani zwyczajów nie znał, by stworzyć tam długotrwałe Dzieło, 
podsuwa dużą liczbę wielkich cnót: szczególnie, gdy przypomnimy sobie pozwolenia, 
które musiał otrzymać, rozsiane na jego drodze przeszkody, brak warunków i środków 
utrzymania”518. 
 
Biskup Bois-le-Duc, Van de Ven, który dobrze znał Sługę Bożego, z okazji synodu 
dziekańskiego powiedział: 

„Widząc, czego dokonał ojciec Berthier, nigdy więcej już nie powiem, że co na 
tym wiecie jest niemożliwe”519. 
 
 
 
 

Rozdział IV 

Umiarkowanie 
 
 

 
Umiarkowanie, pisze ojciec Berthier, jest cnotą, która hamuje pożądliwą chęć 

cielesnych przyjemności smaku i dotyku. Te przyjemności są jej przedmiotem; a jej 
powodem jest uczciwość, która towarzyszy umiarowi w korzystaniu z tych 
przyjemności520. Cnotę tę osiąga się przez umartwianie się i panowanie nad swoimi 
skłonnościami. 

 
514 Summ., s. 41, ad 76,4; cf. s. 151, ad 76,4; cf. s. 187, ad 76,4. 
515 Berthier J. MS, L`art d`être heureux, Paryż 1904, s. 312. 
516 Adn. Dzb, z 10 lipca 1907, AB; Ojciec Berthier nawiązuje tu do swej ciężkiej choroby z okresu 
nowicjatu (cf. B.D., s. 46). 
517 Summ., s. 12, ad 37. Na temat jego trudnoci, cf. B.D., s. 149-153. 
518 Summ., s. 256, art. 88-90. 
519 Summ., s. 252, ad 76. 

520 Berthier J. MS, Abrégé de théologie, op. cit., s. 455, n. 2079. 
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1. Umartwienie zmysłów u Sługi Bożego 
 
W swoim notesie postanowień, ojciec Berthier pisze: 

„Umiarkowanie, postanowienie zachowania ciszy, miarkowania moich afektów 
nawet słusznych  pilnowania moich oczu  mojego języka  szczególnie w rozmównicy i w 
konfesjonale”521. 
 
Całe życie Sługi Bożego było umartwieniem, zaświadczają ci, którzy znali Sługę Bożego. 
Zmuszony wielokrotnie przerywać swój nowicjat z powodu choroby522: 

„Nigdy już, pisze jego pierwszy biograf, nie podniósł się zupełnie z tej choroby. 
Choć był dość silny, by pełnić świętą służbę, pozostawał na zawsze cierpiący”523. 
 
Świadkowie w procesie potwierdzają to zeznanie: 

„Całe jego życie było zewnętrznym umartwieniem”524. 
„Całe jego życie było bezustannym umartwieniem. Nie wiem nic o włosiennicy 

ani o podobnych rzeczach”525. 

 

Na podstawie zeznań świadków powstaje wykaz rozmaitych form umartwiania 

zmysłów przez Sługę Bożego: 

 
- Umartwienie w zachowaniu się 

 

- w sali lekcyjnej: 

„Siedząc przy swoim stole do pracy, będąc metr od niego, mogę mówić z 
doświadczenia, trzymał się prosto, bez ruchu, na drewnianej ławce, bez oparcia, bez 
poduszki”526. 

„Kiedy siedział przy swoim stole do pracy..., siedział na ławce. Nie wiem czy 
trzymał się prosto, ale wiem dobrze, że nie mógł siedzieć prosto pisząc. Kiedy siedział, 
nigdy nie trzymał nóg skrzyżowanych. Jest to zresztą zwyczaj francuski. Ale krzyżował 
stopy. Nigdy nie miał poduszki”527. 

„Każdego dnia siedział z nami we wspólnej sali lekcyjnej, na zwykłej szkolnej 
ławce, bez oparcia i bez poduszki. Nigdy nie szukał żadnej ulgi czy podpory. Nigdy nie 
widziałem go siedzącego na krześle, za wyjątkiem konfesjonału”528. 

„Wiódł życie w ubóstwie. Siedział zawsze w sali lekcyjnej, wśród filozofów i 
teologów, na twardej ławce bez oparcia”529. 
 
 

 
521 B.D., doc. IV, 4, s. 92. 
522 B.D., s. 45-52. 
523 DL, s. 145. 
524 Summ., s. 83, ad 77,1; cf. s. 166, ad 77,1; s. 172, ad 77,1. 
525 Summ., s. 103, ad 77,1.Świadek, nawiązuje do bezpodstawnego, jak się wydaje, twierdzenia De 
Lombaerda, który mówi o żelaznym łańcuszku z ostrymi występkami, który nosił on (Sługa Boży) wokół 
lędźwi (DL, s. 552-553). 
526 Summ., s. 260, ad 1. 
527 Summ., s. 23, ad 77; cf. s. 50, ad 77. 
528 Summ., s. 125, ad 77; cf. s. 41, ad 77; cf. s. 147, ad 77. 
529 Summ., s. 140, ad 77; cf. s. 103, ad 77; s. 166, ad 77. 
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- w kaplicy: 

„W kaplicy klęczał, trzymając się prosto, ze złożonymi rękoma. Miał oczy 
zamknięte, jak to było w jego zwyczaju, i pochyloną głowę. Pierwszy kwadrans 
medytacji pozostawał na kolanach, drugi na stojąco”530. 

„W kaplicy pozostawał wyprostowany, klęcząc; nie widziałem nigdy, by siedział, 
chyba że podczas kazania. Prawie zawsze miał zamknięte lub spuszczone oczy”531. 

„W kaplicy miał skrzyżowane ręce, jedna na drugiej. Po francusku. Czy miał 
zamknięte oczy, tego nie mogłem zobaczyć.  Nigdy, za wyjątkiem kazania, nie siadał. 
Jeśli chcieliśmy usiąść, musieliśmy prosić o pozwolenie”532. 
 
- w refektarzu: 

„Miał on (Sługa Boży) swoje miejsce pośród innych, w tym samym 
refektarzu”533. 

„Wszyscy mogli to stwierdzić. Brał udział we wspólnych posiłkach i nigdy nie 
czynił od tego wyjątku”534. 
 
To ostatnie stwierdzenie prosi się o rozwinięcie, ponieważ według świadków, zły stan 
jego zdrowia nie we wszystkim pozwalał Słudze Bożemu przestrzegać wspólnej diety: 

„W refektarzu siedział przy małym stole z boku. Nie wiem czy dostawał tam coś 
dodatkowego. Myślę, że tak, ponieważ potrzebował tego. W piątki jadał mięso; 
słyszałem jak mówiono, że nakazał mu to lekarz i że miał na to zgodę biskupa... Koło 
wpół do piątej wypijał szklaneczkę wina. Według ogólnej opinii robił to dla zdrowia. 
Siostra Hermance powiedziała mi, że obawiał się on, by nie wywołało to zgorszenia. 
Jeśli chodzi o jedzenie, nigdy się na nic nie skarżył. Nie potrafię wskazać szczególnych 
umartwień. Całe jego życie było umartwieniem”535. 

„O godzinie czwartej, lub czwartej trzydzieści dostawał zawsze mały 
podwieczorek. W każdym razie dostawał trochę wina i coś do zjedzenia. Myślę, że 
potrzebował tego dla zdrowia. Zresztą wszyscy mogliśmy dostać coś na podwieczorek, 
ale bracia studenci nie robili tego”536. 

„Być może dostawał co specjalnego, ponieważ tego potrzebował. Otrzymywał 
bez wątpienie trochę wina. Przysyłano mu je z Francji. Pewnego dnia był u nas, na 
kolacji, ksiądz z zagranicy. Zaproponował mu on trochę wina. Ten odmówił, podczas 
gdy lektor mówił werset św. Pawła do Tymoteusza: Modico vino utere propter 
stomachum tuum. Wszyscy się zaśmiali. Nigdy nie przestrzegał powściągliwości, by 
zwrócić na siebie uwagę. Na podwieczorek uczeń zanosił mu trochę wina (ok. 1/10 
litra) i jednego lub dwa suchary”537. 

„Widziałem, że siostra kucharka dodawała trochę masła do warzyw. Czy robiła 
to sama z siebie, czy na polecenie Założyciela, tego nie wiem. Jednakże mogę 

 
530 Summ., s. 41, ad 77; cf. s. 57, ad 77. 
531 Summ., s. 125, ad 77; cf. s. 166, ad 77. 
532 Summ., s. 23, ad 77; cf. s. 50, ad 77. 
533 Summ., s. 140, ad 77. 
534 Summ., s. 212, ad 77; cf. s. 201, ad 77,1. 
535 Summ., s. 24, ad 77,2: wszyscy świadkowie zgadzają się co do tego. W kwestii dyspensy, cf. list 
biskupa Bois-le-Duc do ojca Berthiera z 27 października 1895: Dispensamus Tecum in lege jejunii et 
abstinentiae, quoties necessarium vel saltem optabile Tibi videtur (B.D., doc. VI, 10, s. 181). 
536 Summ., s. 68, ad 77,2; cf. s. 177, ad 77,2. 
537 Summ., s. 42, ad 77,2; Uzasadniony jest pogląd, że Sługa Boży stosował wino z powodu swych bólów 

żołądka. Faktycznie, mówi świadek, cierpiał on na jelita (Summ., s. 23, ad 77). 
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przypuszczać, że robiła to sama z siebie”538. 
 
Świadkowie podkreślają, że w swej chorobie, Sługa Boży stosował umartwienia na 
korzyść innych: 

„W jedzeniu i piciu był całkowicie powściągliwy. Podczas swej choroby więcej 
myślał o pielęgniarzu niż o sobie samym. Musiałem np. sam najpierw zjeść, nim 
przyniosłem mu jego posiłek”539. 

„Biorąc pod uwagę zasady, charakter i ducha umartwienia ojca Berthiera, 
uznaję za prawdę, to że dał on uczniowi, dla siebie przeznaczony, środek 
wzmacniający”540. 
 
Świadectwo potwierdzone przez dawnego ucznia Sługi Bożego: 

„Jako młody student, byłem wyznaczony do pomocy mu (Słudze Bożemu) 
każdego wieczoru... Pewnego dnia, kiedy musiałem zostać w łóżku, ku memu 
ogromnemu zdziwieniu ujrzałem idącego ku mnie innego ucznia, mającego nieść mi 
pomoc zamiast Czcigodnemu Ojcu. Zrezygnował on z niego, by sprawić radość małemu 
studentowi”541. 
 
Współcześni wskazują, że Sługa Boży zażywał tabaki. Według pielęgniarza, który 
opiekował się ojcem Berthierem w jego ostatnich latach: 

„Przewlekła choroba Czcigodnego Ojca powodowała silne łzawienie, na które 
według lekarza należało zażywać tabakę. Rzecz tę Czcigodny Ojciec opowiedział 
publicznie”. 
 
Według tego samego pielęgniarza, Sługa Boży mawiał: 

„Starałem się tego zaprzestać (zażywania tabaki), ale łzawiłem bez przerwy, 

więc musiałem do niej powrócić”542. 
 
- w sypialni: 

Miał taki siennik jak my wszyscy i sypiał we wspólnej sypialni”543. 
„Jego łóżko znajdowało się w rogu sypialni. Zadowalał się tym samym miejscem, 

którym musieli zadowolić się inni. Jednakże jego miejsce oddzielone było od reszty 
przepierzeniem z płyt, a w wejściu zasłoną”544. 

„Pewnego sobotniego popołudnia, gdy sprzątaliśmy sypialnię, zajrzałem za 
zasłonę. Ujrzałem tam bardzo proste żelazne łóżko. Widziałem jego dyscyplinę 
zawieszoną w rogu łóżka... Nie raz słyszałem, jak ją sobie wymierzał. Miałem okazję 
przyglądać się temu, ponieważ między naszymi łóżkami stały tylko trzy inne; zwracałem 
na to zresztą szczególną uwagę”545. 

„Jako pomocnik pielęgniarza wielokrotnie musiałem wkładać butlę ciepłej wody 
do łóżka Czcigodnego Ojca i przy tej okazji mogłem zobaczyć, że jego łóżko było 
zrobione tak jak nas wszystkich, to znaczy, na trzech deskach miał siennik, dwa 

 
538 Summ., s. 113-114, ad 77,2; cf. ibid., s. 206, ad 77,2: Dostawał coś więcej, ponieważ był osłabiony. 
Ojcowie go rozpieszczali. Najpierw odmawiał, ale na dłuższą metę nie mógł się temu sprzeciwiać. (Należy 
odnotować, że wielokrotnie dzieci obawiały się zniknięcia ich Ojca). 
539 Summ., s. 219-220, ad 77. 
540 Summ., s. 24, ad 77,2. 
541 List z 8 czerwca 1926, AB. 
542 Relacja ojca Victora Burgarda MS. z 1 grudnia 1926 i z 27 października 1929, AB. 
543 Summ., s. 41, ad 77; cf. s. 50, ad 70. 
544 Summ., s. 172, ad 77. 
545 Summ., s. 125, ad 77. 
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prześcieradła i kilka wełnianych kołder”546. 
 
 
- Umartwianie się wzmacniane przez zimno 
 
Według świadków: 

„W piecu rozpalaliśmy bardzo późno, w okolicach początku grudnia. Piec 
znajdował się w refektarzu; przebiliśmy w suficie dziurę na około 36-40 cm 
kwadratowych, przez którą ciepło dostawało się do sali lekcyjnej, która była powyżej. 
Zimą, jeśli było bardzo zimno, medytacje odbywały się w refektarzu”547. 

„Sługa Boży był bardzo wrażliwy na zimno. Stopy trzymał w stojącej przed nim 
skrzyni ze słomą. W sali lekcyjnej stał piec dla uczniów, ale on się do niego nigdy nie 
zbliżał”548. 

„Zimą, by utrzymać stopy w cieple, Sługa Boży wkładał je czasem do skrzynki 
wypełnionej sianem. Nosił wówczas też kalosze. Zimą nosił pelerynę; tak ubranego 
widywaliśmy go często w kaplicy, sali lekcyjnej i wszędzie indziej”549. 

„Był wrażliwy na zimno. Cierpiał często na zapalenie oskrzeli. Dla ochrony przed 
zimnem nosił watowany płaszcz. Nawet latem miał podwójnie watowaną przepaskę, 
albo przynajmniej gruba tkaninę wokół brzucha, ponieważ cierpiał z powodu jelit”550. 

 

2. Inne formy umartwiania 

 

- Praca 

 

Świadkowie podczas procesu zeznają: 
„Sługa Boży ciężko pracował i dopełniał tym swe umartwienie, które musiało 

mieć miejsce, z powodu jego słabego zdrowia. Działał już nawet zaraz po obiedzie. 
Szedł do ogrodu, mówił o kwiatach i rozdzielał prace. Kontrolował warsztaty”551. 

„Dużo pracował. Nigdy nie tracił czasu. Teraz, będąc w zaawansowanym wieku, 
nie rozumiem, jak on to wytrzymywał. Nigdy, może poza ostatnimi dwoma lub trzema 
miesiącami, nie oddawał się sjeście”552. 

„Nigdy nie widzieliśmy go niezajętego, często więc myślałem, że za przykładem 
św. Alfonsa z Ligurii, złożył śluby, by nigdy nie tracić nawet minuty”553. 
 
- Ojciec Besson MS pisze: 

„Praca była jedną z cech szczególnych świętości ojca Berthiera. Praca była u 

niego jednym z efektów jego żarliwej miłości do Boga”554. 

 

 

 

 

 
546 Summ., s. 147, ad 77,3. 
547 Summ., s. 41, ad 77. 
548 Summ., s. 172, ad 77. 
549 Summ., s. 68, ad 77. 
550 Summ., s. 23, ad 77. 
551 Summ., s. 21-22, ad 77,1. 
552 Summ., s. 42, ad 77,1. 
553 Summ., s. 187, ad 77. 
554 Doc. priv. prezentowany na procesie, n. 44, s. 536. 
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- Wspólne życie 

 
Świadkowie zgodnie stwierdzają, że we wszystkim Sługa Boży wiódł życie ze swą 
wspólnotą. Słowa przez nich stosowane to: we wszystkim, bez wyjątku, całkowicie, w 
najdrobniejszych szczegółach: 

„We wszystkim przestrzegał wspólnego życia z nami wszystkimi, nawet jeśli 
wywoływało to umartwienia. Był bardzo wymagający wobec siebie, w kwestii 
przestrzegania ciszy i skupienia się w wyznaczonym czasie i miejscu”555. 

„Rygorystycznie przestrzegał życia wspólnotowego od rana do wieczora. To 
prawda, jako stary człowiek nie przychodził do kaplicy pierwszy, było to już dla niego 
niemożliwe. Jednak zawsze był w kaplicy i wszystko robił na czas. Pewnego dnia przybył 
na popołudniowe lub wieczorne ćwiczenia trochę spóźniony; ukląkł więc i pocałował 
ziemię”556. 

„Dzień i noc przestrzegał reguły. Nie czynił od tego wyjątków”557. 
 
Sługa Boży czuwał nad przestrzeganiem reguły zakonnej: 

„Sługa Boży był wzorowy i tego wymagał od innych”558. 
„W tej kwestii był wymagający, szczególnie jeśli chodzi o ciszę, skupiał się na 

tym czy jej przestrzegamy”559. 
„Życzył on sobie, byśmy zawsze byli punktualni. Jeśli się spóźniliśmy, musieliśmy 

całować ziemię”560. 
 
- i ganił delikatnie tych, którzy jej uchybiali: 

„Pewnego dnia, kiedy rozmawiałem trochę za głośno w zakrystii, przechodził 
tamtędy Sługa Boży. Był z tego powodu zły. Nie zwykł czynić od razu uwagi na ten 
temat, ale w stosownym czasie napomykał o tym słowo. Nie robił tego w obecności 
innych”561. 

„Zawsze potrafił połączyć surowość i dobroć w nadzwyczajną jedność”562. 
 
Świadek potwierdza: 

„W zaawansowanym wieku i aż do śmierci, rygorystycznie przestrzegał on życia 
wspólnotowego, modlił się, pracował, jadł ze swymi studentami posiłki. Wszystko to 
widziałem na własne oczy”563. 
 
 
3. Umartwienie wewnętrzne 
 

Według świadków duch umartwienia Sługi Bożego przejawiał się: 

 

 

 
555 Summ., s. 24, ad 77,3. 
556 Summ., 41, ad 77. Zgodnie z regułą, ten kto przychodził spóźniony na ćwiczenia w kaplicy, musiał 
całować ziemię. 
557 Summ., s. 94, ad 77,3; cf. s. 212, ad 77,3. 
558 Summ., s. 151, ad 77,5. 
559 Summ., s. 140, ad 77,5. 
560 Summ., s. 177, ad 77,5; cf. s. 159, ad 77,5. 
561 Summ., s. 77, ad 77,5. 
562 Summ., s. 103, ad 77,5. 
563 Summ., s. 261, ad 1. 
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- w jego umartwieniach zewnętrznych: 

 

„Sługa Boży musiał być wewnętrznie umartwiony, w przeciwnym razie nie 
mógłby tak przestrzegać zewnętrznych aktów pokuty”564. 

„Tak, jest tylko jeden człowiek wewnętrznie umartwiony, który może tak 
umartwiać się zewnętrznie”565. 

„Tak, muszę też to potwierdzić. Wywnioskowałem to z jego ascetycznego 
prowadzenia się, które zakłada wewnętrzną postawę”566. 

„Stosował umartwienie szczególnie w tak zwanej obiektywnej ascezie, jako że 
odważnie akceptował sytuacje, w jakich postawił go Bóg”567. 

„Życie wspólnotowe było zawsze przedmiotem jego upomnień. Mawiał: Mea 
maxima poenitentia, vita communis “568. 
 
- w jego upominaniu uczniów: 
 

„Tak, jego wewnętrzne umartwienie przejawiało się głównie w powściągliwości, 
którą zawsze zalecał swoim uczniom. Często mówił, że jedną z najpotrzebniejszych 
zalet księdza jest powściągliwość. Przypominał zawsze przy tej okazji słowa z Pisma 
świętego: Mala aurea in lectis argenteis, qui loquitur verbum in tempore suo”569. 

„Jeśli kto chciał szczególnie się umartwić, nie wolno mu było tego zrobić bez 
wiedzy ojca Berthiera. Upominał nas byśmy szczególnie uważali, gdy chodzi o jedzenie i 
picie”570. 

„Dużo mówił o umartwieniu. Często cytował werset: Qui Christi sunt, carnem 
suam crucifixerunt cum concupiscentiis.  Miał też zwyczaj mówić: »Moje dzieci, nie 
możecie odbywać zbyt dużych pokut, róbcie małe poświęcenia przestrzegając ściśle 
reguły i pozbawiając się małych rzeczy«. We wszystkich tych sprawach przodował dając 
nam przykład”571. 

„Uczył nas: »Umartwienie się jest absolutnie niezbędne«. A wszystko, czego nas 
uczył, sam tez robił”572. 
 
Jeden ze świadków relacjonuje zdarzenie, którego był świadkiem 12 dni przed śmiercią 
Sługi Bożego: 

„4 października 1908 roku, podczas uroczystości w kaplicy Matki Bożej 
zaproponowano ojcu Berthierowi termofor, gdyż sprawiał wrażenie zmarzniętego, ten 
nie chciał go przyjąć, woląc znieść zimno w duchu umartwienia”573. 
 
Do ostatniego dnia Sługa Boży dowodził rzadko spotykanej siły: 

„W przeddzień swojej śmierci, mówi świadek, Sługa Boży przyszedł jeszcze jak 
zwykle do refektarza i powiedział wspólnocie kilka podtrzymujących na duchu słów”574. 
 
Dziekan Grave, swoją pogrzebową homilię w intencji Sługi Bożego, skończył tymi 

 
564 Summ., s. 103, ad 77,3. 
565 Summ., s. 114, ad 77,4; cf. s. 151, ad 77,4. 
566 Summ., s. 133, ad 77,4; cf. s. 212, ad 77,4. 
567 Summ., s. 133, ad 77,4; cf. B.D., s.154 i następne. 
568 Summ., s. 187, ad 77,3. 
569 Summ., s. 188, ad 77,4. 
570 Summ., s. 125, ad 77,1; cf. s. 159. ad 77,1. 
571 Summ., s. 187, ad 77,1. 
572 Summ., s. 94, ad 77; cf. s. 151, ad 77,1. 
573 Summ., s. 265, art. 83. 
574 Summ., s. 129, ad 43. 
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słowami: 
„Brewiarz rzymski obchodzi dziś święto św. Piotra z Alkantary i opowiada... że 

św. Piotr objawił się św. Teresie mówiąc: O felix poenitentia, quae tantam mihi 
promeruit gloriam. Chcielibyśmy mieć w tej opowieści historię szczęśliwej śmierci 
Czcigodnego Ojca Berthiera: jego wyjątkowa pokuta, skrucha, którą mogliśmy 
podziwiać za jego życia, zdobyła mu już wieczną chwałę. W chwili swej śmierci 
przystąpił do chwały swego Pana”575. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
575 B.D., doc. XI, 12, s. 394. 
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Część IV 

Inne cnoty moralne 
 
 

 
 

Wiele cnót przyczynia się do panowania nad namiętnościami i pociąga za sobą 
nadzwyczajne dobro. Spośród nich można wymienić życzenia zakonnego 
posłuszeństwa, czystości i ubóstwa, które wprowadzają dynamizm, bez którego stan 
zakonny ograniczałby się do formalności i wreszcie cnotę pokory, która jest podstawą 
wszystkich cnót. 
  
 
 
 
 

Rozdział I 

Posłuszeństwo 
 
 

 
Posłuszeństwo jest cnotą moralną, która skłania do podporządkowania swojej 

woli, woli prawnych zwierzchników, ponieważ reprezentują oni Boga. 

 

1. Okazane przez Sługę Bożego posłuszeństwo: 

 

- w swej młodości: 

 

Posłuszeństwo i delikatność sumienia małego Jana musiały na tyle rzucać się w oczy, 

ażeby współcześni uznali za stosowne ich podkreślenie: 
„Szacunek Jana dla jego rodziców był bezgraniczny, za jego podporządkowanie 

się wręcz doskonałe”576. 
„Kiedy był jeszcze całkiem mały, matka obarczyła go obowiązkiem pilnowania 

orzechów i jabłek przeznaczonych na sprzedaż; nigdy nie ośmielił się ich wziąć bez 
wyraźnego pozwolenia matki577. 
 
Przyjaciel z dzieciństwa wskazuje, że w szkole i na katechezie, Jan pracował z zapałem, 
uważnie słuchając nauczycielskich lekcji: 

„W szkole Jan sam błyskawicznie poznał język francuski i zajmował pierwsze 
miejsce w swojej klasie578. 

Podczas trzech lat, kiedy razem chodziliśmy na katechezę, nie wydaje mi się, 
żebym choć raz widział go rozproszonego, bądź też sprawiającego zawód, 
nieumiejętnością bezbłędnego wyrecytowania zadanych lekcji lub nie powtórzeniem 
danych mu wcześniej wyjaśnień”579. 
 

 
576 B.D., s. 4. 
577 B.D., ibid. 
578 List ks. Girarda z 4 kwietnia 1909, AB; cf. B.D., doc. I, 4, s. 17. 
579 ibid.; cf. doc. I, 4, s. 18. 
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W niższym seminarium w Côte St. André, Jan był wzorowo regularny, według zeznań 
jednego ze współuczniów: 

„W seminarium, uczeń Jan Berthier był zawsze bardzo przykładny... Był radcą 
zgromadzenia i regularnie widywał tych, których powinien, zgodnie z regułą w 
zgromadzeniu Matki Bożej”580. 
 
Dzięki jego uczniom, znamy uczucia, budzące się w Janie, kiedy wstępował do 
wyższego seminarium: 

„Kiedy przekroczyłem próg mej celi, opowiadał im, nie wiem, co się ze mną 
stało... Myśl, że ten mały pokój mógł być zamieszkiwany przez męczenników, 
wyznawców wiary i z pewnością przez księży, sprawiła, że spoglądałem na niego z 
szacunkiem i poważaniem... Wszystko mówiło mi: »Bądź godzien swych 
poprzedników«”581. 
 
Jeden ze współuczniów Jana, tak o tym pisze: 

„Ojca Berthiera widywałem przede wszystkim w wyższym seminarium... 
Wszystkie spojrzenia były skierowane na niego i nie obmawiając, uchodził za 
świętego”582. 
 
Tajemnicę świętości Sługa Boży przekazuje w poniższych wierszach: 

Kochajcie regułę, zalecał seminarzystom, niech będzie dla was wyrazem woli 
Bożej”583. 
 
To podczas nauki w wyższym seminarium, po pielgrzymce do Matki Bożej z La Salette, 
Jan zdecydował wstąpić do zgromadzenia z La Salette, ulegając tym samym 
wewnętrznemu impulsowi łaski, jak wyznał jednego dnia Sługa Boży swym uczniom: 

„Na górze La Salette nic nie mogło ująć oczu ciała, ale oczy duszy żyły tam czym 
innym. Myśl, że Maryja uświęciła to miejsce... widok misjonarzy, z niezrównaną 
żarliwością odmawiających swój brewiarz: wszystko to pozwoliło mi odzyskać siebie. I 
wyjeżdżając powiedziałem sobie: »Powrócę tutaj!«”584. 
 
Od powrotu do seminarium Jan rozmawiał ze swoim duchowym przewodnikiem o tym, 
co przeżył; podporządkował się mu, kiedy ten poradził odczekać z decyzją: 

„Czekajmy i módlmy się, powiedział; nic nie przyspieszajmy... Pozostań 
spokojny i zaufaj Bogu, jeszcze o tym porozmawiamy”585. 
 
- w nowicjacie: 
 
Dotknięty poważną i uporczywie nawracającą chorobą, kierując się szczerym 
posłuszeństwem, które charakteryzowało naszego nowicjusza, kilkakrotnie z wielkim 
żalem opuszcza on swą wspólnotę, udając się na odpoczynek”586. 
 
To w tym właśnie okresie Sługa Boży otrzymał nieoczekiwaną łaskę, owoc swego 
posłuszeństwa; tak mówił do swoich uczniów: 

 
580 B.D., s. 13 i doc. I, 5, s. 19. 
581 B.D., s. 22; cf. doc. II, 1, s. 39. 
582 B.D., doc. III, 6, s. 41. 
583 Berthier J. MS, Le sacerdoce, Paryż 1898, s. 52, n. 91. 
584 B.D., s. 33-34. 
585 B.D., s. 34; DL, s. 110. Tylko raz Jan wstąpił do nowicjatu u ojców z La Salette. 
586 Jan udaje się w swej rodzinie, kolejno, jako nauczyciel do zamku Bresson, kapelan do zamku Mérieu, 
kartuz do Valbonne i wreszcie jako pomocnik do parafii Veyssilieu; cf. B.D., s. 45-52. 
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„W pierwszym roku mojego kapłaństwa, powiedział, bardzo poważnie 
zachorowałem i mogę powiedzieć, że choroba ta była dla mnie łaską od Najświętszej 
Maryi Panny i początkiem odrobiny dobra, które mogłem później uczynić. Ponieważ 
byłem niezdolny do jakiegokolwiek duszpasterstwa, jeden z naszych ojców, który był w 
radzie, powiedział mi: »Niech się ksiądz weźmie trochę za pisanie, bo przecież musi co 
ksiądz robić«. Po tych słowach czy też nakazie wziąłem się za pisanie. Nigdy nie 
myślałem, żeby pisać; miałem zbyt wielkie pragnienie oddania się świętej posłudze, ale 
w czasie choroby nabrałem do tego smaku i w ten to sposób rozpoczęła się odrobina 
dobra, którego mogłem w moim życiu dokonać”587. 
 
- jako misjonarz z La Salette: 
 
Jednego razu, kiedy powrócił do zdrowia, Sługa Boży był w pełni do dyspozycji swych 
zakonnych przełożonych, gotowy wziąć na siebie działania duszpasterskie misjonarzy z 
La Salette, którzy według dekretu swego Założyciela: 

„Podczas zimy, byliby zajęci głoszeniem kazań w parafiach, a latem oddawaliby 
się do dyspozycji pielgrzymów”588. 
 
Jeśli tylko obowiązki Założyciela mu na to pozwalały, każdego lata Sługa Boży był 
wierny swemu duszpasterstwu na górze La Salette. Głosił, przez ponad 33 lata, kazania, 
misje i rekolekcje w ponad 16 różnych diecezjach”589. 

„Na misjach, jak pisze jeden z jego uczniów, ojciec Berthier oddawał się 
całkowicie do dyspozycji proboszczów, nawet kiedy ci prosili go o wszystko to, co nie 
należało bezpośrednio do jego służby, ponieważ »co się tyczy służby  mówił  to do 
misjonarzy należy dostrzeżenie, jak mogliby osiągnąć cel misji«”590. 
 
W kwestii służby w czystym tego słowa znaczeniu, Sługa Boży akceptował wiele zadań i 
odpowiedzialności powierzanych mu przez Przełożonych, był sekretarzem i asystentem 
generalnym oraz doradcą przełożonego generalnego591; dyrektorem szkoły apostolskiej 
i scholastykatu”592; redaktorem artykułów w przeglądzie saletyńskim Kroniki z La 
Salette i Kroniki Loèche593. Sługa Boży otrzymał wraz z pozwoleniem na założenie 
swego Dzieła, zgodę na pozostanie członkiem swego zgromadzenia (MS), nawet 
przebywając poza nim: 

„Rada generalna zgromadzenia, pisze do kardynała Rampolli, decyzją podjętą 
wczoraj, zezwoliła mi na zajęcie się tym Dziełem, z jednoczesnym zachowaniem 
wszystkich moich praw misjonarza z La Salette... Dano mi oto wolność do wykonania 
mojego projektu, a sprawy, które tak bardzo leżały mi na sercu, udało się rozstrzygnąć 
polubownie”594. 
 
Nawet będąc Założycielem, Sługa Boży nadal przestrzegał wszystkich punktów reguły 
zgromadzenia, co ukazuje jego list do kardynała Langénieux: 

„Chciałbym także dyspensy dla tych punktów reguły, które nie zgadzają się z 

 
587 B.D., s. 49. 
588 B.D., s. 61. 
589 B.D., s. 66. ponadto, s. 61-63; s. 64-65; s. 127; s. 163-164; s. 238-239. Tylko w 1900 r., dacie 
pierwszego nowicjatu w Grave, Sługa Boży przerwał swoją służbą na La Salette. 
590 DL, s. 531. 
591 B.D., s. 107; s. 149; s. 173. Począwszy od 1895 r., ojciec Berthier był honorowym członkiem rady 
generalnej (B.D., s. 200). 
592 B.D., rozdział V, s. 99-134. 
593 B.D., s. 82 i s. 110. 
594 B.D., s. 152; cf. doc. VI, 4, s. 177. 
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mym obecnym życiem, jakie wiodę z moimi młodymi ludźmi”595. 
 

Należy zanotować, że Sługa Boży nie wahał się interweniować u Sekretarza 
Stanu, kiedy to w roku 1903 biskup Grenoble naciskał Rzym, by ten odebrał 
zgromadzeniu tytuł Misjonarzy z La Salette”596. 
 
2. Zalety posłuszeństwa Sługi Bożego 
 
W przeddzień swoich pierwszych święceń zakonnych, Jan Berthier tak pisze w 
dzienniku: 

„Będę szczęśliwy i oddam chwałę Bogu tylko odzierając się ze wszystkiego przez 
miłość do niego i poszukując w mych działaniach jedynie wypełniania jego woli. Sam 
mogę sobie potem stwarzać złudzenie i używać mej własnej woli dla zadowolenia 
Boga. Będę więc posłuszny. Nie tylko na zewnątrz, ale i z serca... Będę poważać 
dobrego Ojca Przełożonego jako mojego przedstawiciela Boga”597. 
 
- Posłuszeństwo nadprzyrodzone 
 
Według świadectw podanych w procesie, posłuszeństwo Sługi Bożego było 
nadprzyrodzone: 

„W swym posłuszeństwie, Sługa Boży dostosowywał się do przekonań swoich 
przełożonych. Nie tylko był posłuszny według świata zewnętrznego, ale także według 
ducha. Przekonania swych przełożonych czynił swoimi. Rzym, biskup, przełożeni 
zakonni wytyczali dla niego normy. Również i tego wszystkiego nas nauczył”598. 

„Osoba przełożonego zawsze była dla niego święta, była wikarym samego Boga. 
Nigdy nie słyszałem, by potępiał władzę cywilną”599. 

„Jak i w jego pozostałych czynach, tak i w posłuszeństwie odnajdujemy 
nadprzyrodzonego ducha; sub specie aeternitatis”600. 

„U Sługi Bożego wszystko było nadprzyrodzone”601. 
 
- Posłuszeństwo wobec biskupa 
 
W listach Sługi Bożego do biskupa Bois-le-Duc znajduje się niejeden fragment 
świadczący o pełnym szacunku, posłuszeństwie w stosunku do biskupa: 

„Oczekiwać więc będę od Waszej Wysokości odpowiedzi i jakaż ona nie będzie, 
ujrzę w niej Panie, wolę Bożą i błogosławieństwo Waszej Wysokości”602. 
 
Świadkowie potwierdzają ten szacunek Sługi Bożego w stosunku do jego przełożonych: 

„W stosunku do Stolicy Apostolskiej, jego posłuszeństwo było najdoskonalsze, 
tak jak i w stosunku do biskupa. Towarzyszyłem mu raz podczas wizyty u wikariusza 
generalnego Mgr. J. Pompen; uklęknął, prosił o błogosławieństwo i ucałował jego rękę, 
tak jakby był samym biskupem”603. 

 
595 Dokument jawny w procesie, n. 37, s. 511. 
596 B.D., s. 281-282. 
597 B.D., doc. III, 4, s. 58. 
598 Summ., s. 94, ad 79; cf. s. 51, ad 79,3. 
599 Summ., s. 112, ad 71,2. 
600 Summ., s. 43, ad 79,2; cf. s. 212, ad 79,2; s. 189, ad 79,2. 
601 Summ., s. 51, ad 79,2. w zeznaniu wszystko jest wzięte w nawias. 
602 List z 24 grudnia 1899; sf. B.D., s. 229. 
603 Summ., s. 26, ad 79. 
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„W stosunku do Papieża i biskupa stosował posłuszeństwo niemal dokładne”604. 
„Sługa Boży, do swoich przełożonych mówił zawsze z szacunkiem i uznaniem. 

Często chwalił biskupa Van de Vena”605. 
Jego posłuszeństwo było bez wątpienia nadzwyczajne, ponieważ nigdy nie 

mówił nic o swoich przełożonych”606. 
 
Sługa Boży miał duży kłopot z narzucanymi normami, co poświadcza ten sprzeciw 
biskupowi: 

„Proszę Panie o wybaczenie  pisze  że zwracam się tak natarczywie wobec 
Waszej Wysokości; ale nie chcę uczynić nic, co jest wbrew regułom”607. 
 
Ze swojej strony świadkowie oświadczają, że: 

„Sługa Boży prosił biskupa o wszystkie najdrobniejsze pozwolenia”608. 
„Jego posłuszeństwo było tak dokładne, jak to tylko możliwe, ponieważ 

drobiazgowo przestrzegał reguł”609. 
Tak, jego posłuszeństwo było nadzwyczajne. Był dokładny we wszystkim, co 

tylko musiał zrobić”610. 
 
Dokładny nawet w przestrzeganiu rubryk: po przyjedzie do Holandii, Sługa Boży tak 
napisał do biskupa: 

„Pokornie proszę też Waszą Wysokość o dyrektoriat, według jakiego mamy 
podążać w kwestii Mszy św. i brewiarza, i jaką pieśń powinniśmy stosować”611. 

„Bardzo dokładnie przestrzegał wszystkich rubryk”612, twierdzi świadek. 
 
- Posłuszeństwo wobec Stolicy Apostolskiej 
 
Świadkowie podkreślają, że posłuszeństwo to było: 
 
- dokładne: 

„Na ojcu Trampe spoczęło brzemię zamieszczenia najświeższych decyzji Stolicy 
Apostolskiej w nowych wydaniach jego książek i wykreślenia z tych ostatnich 
wszystkiego, co nie pozostawało w zgodzie z decyzjami”613. 

„Sługa Boży dokładnie przetłumaczył encykliki Stolicy Apostolskiej, by zapoznać 
nas z ich zawartością. Przetłumaczył katechizm Piusa X, by rozpowszechnić doktrynę 
Stolicy Apostolskiej”614. 

„Sługa Boży wykazywał niezwykłą dbałość o uzyskanie zgody na założenie 
Zgromadzenia”615. 

 
604 Summ., s. 189, ad 79. 
605 Summ., s. 112, ad 71,2. 
606 Summ., s. 126, ad 79. 
607 B.D., doc. VII, 5, s. 217. 
608 Summ., s. 32, ad 79. 
609 Summ., s. 78, ad 79. 
610 Summ., s. 212, ad 79; cf. s. 236, ad 79. 
611 B.D., s. 169; cf. s. 216-217; 283-285; 352-355, gdzie wspomniane zostały inne sprzeciwy wobec 
biskupa. 
612 Summ., s. 43, ad 79,3. 
613 Summ., s. 43, ad 79,3; cf. B.D., s. 263. 
614 Summ., s. 89, ad 49. Odkąd w 1904 r. Sługa Boży poznał Normae zgromadzenia zakonnego, 
przystosował do niej konstytucje swego Instytutu ( B.D., s. 272-273 ). 
615 Summ., s. 43, ad 79; cf. list ojca Berthier do kardynała Rampolli, z dnia 12 stycznia 1895 r.: 

Natychmiast udam się do Reims przy boku kardynała Langénieux, którego Stolica Apostolska chętnie 
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- bez zastrzeżeń: 

„Wiem, że Sługa Boży nie podejmował się niczego bez Stolicy Apostolskiej; 

wiem o tym od samego Założyciela”616. 
„W duchu wiary, wszystko przybyłe ze strony Rzymu, było dla niego święte... 

Nigdy nie słyszałem żadnej krytyki decyzji Stolicy Apostolskiej”617. 
„Byłby gotów poświęcić swe Dzieło, jeśli nie podobałoby się ono Stolicy 

Apostolskiej lub biskupowi. Powtarzał to bardzo często”618. 
„Dotrzymywał przykazań Kościoła i nie zwalniał, na przykład z postu bez 

istotnego powodu”619. 
 
- Upomnienia o posłuszeństwo 

 

Uczniowie donoszą, że Założyciel bardzo nalegał na posłuszeństwo: 

„Sługa Boży wielokrotnie upominał nas ze względu na posłuszeństwo. Domagał 

się, byśmy okazywali posłuszeństwo tym obarczonym brzemieniem, mimo, że dopiero 

co przywdziali habit zakonny i byli jedynie nowicjuszami”620. 
 
Uczył ich jednoczenie o prawdziwym znaczeniu posłuszeństwa: 

„Naszym wielkim zabezpieczeniem tu na dole, jest bez wątpienia 
posłuszeństwo, mówił im. Nie jest ono, jak się dziś mówi, poddaństwem; nie, to 
prawdziwa wolność, która nas podporządkowuje samemu Bogu; ponieważ 
oswobadzając nas od nas samych, od naszej własnej woli, naszych kaprysów i 
wszystkiego co ludzkie, jednoczy nas z Bogiem, któremu jesteśmy posłuszni w osobie 
naszego przełożonego. A służyć Bogu, to panować”621. 
 
Dla Sługi Bożego, to posłuszeństwo cechuje misjonarza Świętej Rodziny: 

„Kiedy posłuszeństwo czynicie wadą  mówi do swych uczniów  nie mówcie, że 
jesteście dziećmi Świętej Rodziny, bo posłuszeństwo było duchem Jezusa, Maryi i 
Józefa”622. 
 
W swojej książce Kult i naśladowanie Świętej Rodziny, Założyciel ukazuje, w jaki sposób 
doświadczał cnoty posłuszeństwa: 

„Szczęśliwy ten, który zgodnie z wypowiedzią św. Franciszka Salezego, pisze 
Założyciel, ani nie umie, ani też nie chce już chcieć i zatraca się całkowicie dla dobra 
zadowolenia Boskiego; tak, że jego wola już się nie ukazuje, ale jest cała skryta z 
Jezusem Chrystusem w Bogu... Oto prawdziwy owoc miłości; oto związek serca 
człowieka z sercem Boga... Oto prawdziwe naśladowanie Świętej Rodziny”623. 
 
 

 

 
obarczyła sprawdzeniem planu i uregulowania Dzieła (doc. VI, 4, s. 177 ). 
616 Summ., s. 87, ad 36. 
617 Summ., s. 130, ad 79 i 49. B.D., s. 356. 
618 Summ., s. 89, ad 52. B.D., s. 191-195. 
619 Summ., s. 133, ad 79,3. 
620 Summ., s. 69, ad 79. B.D., s. 185-186. 
621 Adn. Diesburg, z 24 sierpnia 1906, AB. 
622 Ibid., z 10 listopada 1907, AB. 
623 Berthier J. MS, Culte et imitation de la Ste Famille, Paryż 1907, s.158. 
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Rozdział II 

Czystość 
 
 

 
Czystość jest podstawową częścią wstrzemięźliwości, która hamuje 

przyjemności dotyczące seksu. 

 

1. Postanowienie czystości w życiu Sługi Bożego 
 

Według przyjaciela z dzieciństwa, od dwunastego roku życia, Jan miał stanowcze 
postanowienie, by zostać księdzem”624. 
W wyższym seminarium Jan uczynił decydujący krok subdiakona wraz z 
rozporządzeniami, które później zalecał swym uczniom: 

„Święcenia kapłańskie, mówił, a przede wszystkim wyświęcenie na subdiakona 
są aktami, które wymagają przygotowania i nadzwyczajnie czystych intencji. Nie chodzi 
tu o poszukiwanie w zakonach środka na zdobycie dostojeństwa, na uczynienie się 
rozpoznawanym. Kto postępowałby w ten sposób, byłby nędznikiem i naraziłby się na 
niezwykle poważne niebezpieczeństwa”625. 
 
Będąc subdiakonem, podczas wizyty w Wielkiej Kartuzji, odczuwa silny pociąg, by 
całkowicie oddać się Bogu: 

„Kiedy udawałem się jednego dnia wraz z mymi uczniami na Wielką Kartuzję, 
zwierzał się, życie zakonne objawiło mi się ze wszystkimi swoimi urokami i korzyściami. 
Od tego momentu dążyłem już tylko do zakonu”626. 
 
Na początku swego życia zakonnego Sługa Boży przypieczętował z Maryją kontrakt, 
przez który, pisze: 

„Pragnę, by każde uderzenie mego serca skierowane było do Ciebie Pani, tak, 
żebym nie kochał już nic ziemskiego, miłością zwyczajną... Panuj nad moją wolą, aby 
wypełniała Twoje pragnienia i by zawsze poszukiwała jedynie sposobu na podobanie 
się Tobie i Twemu Jedynemu Synowi... Jak obrączkę, nosić zawsze będę na sercu 
medalik Waszego Niepokalanego Poczęcia, po to, bym w każdej godzinie dnia i nocy 
przypominał sobie mą najdroższą Małżonkę”627. 

 

2. Przejawy czystości Sługi Bożego 

 

Świadkowie podkreślają, że Sługa Boży okazywał szacunek czystości i gorliwość: 

 

- przez swoją rezerwę w stosunku do kobiet: 

 

„Sługa Boży nigdy nie podawał ręki kobiecie; kiedy spotykał kobietę, wkładał 

swoje dłonie w rękawy... Mówił, że dotyk jest najbardziej zepsutym ze zmysłów. Jednak 

 
624 B.D., doc. I, 4, s. 18. 
625 B.D., s. 32. 
626 B.D., s. 32-33. 
627 B.D., doc. IV, 4, s. 90-91. Po śmierci Sługi Bożego, znaleziono na jego sercu medalik Niepokalanego 
Poczęcia oraz obrazek Matki Bożej z Lourdes: oznakę tego, że szanował kontrakt ten aż do śmierci (B.D., 
s. 65). 
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zawsze pozostawał tak uprzejmy i grzeczny, by nikt nie poczuł się urażony”628. 
„Wielokrotnie towarzyszyłem mu w rozmównicy i zaobserwowałem, że nigdy 

nie podawał ręki kobiecie. Ale umiał tego uniknąć w sposób pełen wdzięku”629. 
„Nigdy nie patrzył na kobietę, z  najdonioślejszych powodów nie umawiał się z 

nimi. Często byłem obecny jako tłumacz, kiedy rozmawiał z kobietami”630. 
„Nigdy nie podał ręki kobiecie. Sam widziałem, że nie podawał ręki swej matce. 

Nie będąc nieuprzejmym, wkładał swoje dłonie w rękawy”631. 
„Bez przerwy przywiązywał wagę do cnoty czystości. Sam był tak niezmiernie 

ostrożny, że nigdy nawet nie podał ręki kobiecie. Doświadczyłem tego sam, kiedy moja 
matka i siostra przybyły z wizytą do Grave”632. 
 
- w swoich relacjach z personelem: 
 

„Jedna ze współpracownic, pani Bruyant, leżała chora w szpitalu św. Katarzyny 
w Grave. Towarzyszyłem mu, kiedy udawał się ją zobaczyć. Musiałem uklęknąć w 
wielkich otwartych drzwiach sali, w której przebywał, gdy tymczasem on, w odległym 
kącie tej wielkiej sali, spowiadał panią Bruyant. Nie było w niej innych chorych... Bez 
wątpienia, z ludźmi z kuchni poruszał tylko kwestie ekonomiczne. Widziałem raz, że nie 
wszedł do kuchni, ale został przed okienkiem. Jak postępował w innych przypadkach, 
tego nie wiem”633. 

„Wielokrotnie widziałem, że kiedy rozmawiał z siostrą Hermance, pozostawał 
przed okienkiem kuchennym”634. 
 
Ojciec Besson MS pisze o tej postawie Sługi Bożego w stosunku do kobiet: 

„Quod vidi testor: nie było nic bardziej przykładnego. Ta święta rezerwa 
odsuwająca go daleko wzbudzała głębokie i godne szacunku zaufanie. Jestem 
szczęśliwy składając to świadectwo. Z jego strony była to rezerwa wielka, ale nie 
wymuszona, co przyciągało mu licznych penitentów do konfesjonału. Ja sam, który tak 
długo żyłem wraz z nim, trzy lata w Szwajcarii i nie jedno lato na świętej Górze, nie 
przypominam sobie, bym kiedykolwiek widział, żeby sam na sam rozmawiał z kobietą. 
W dużej części, zawdzięczał tę świętą surowość obyczajów sile, którą oddziaływał na 
dusze”635. 
 
Sługa Boży tak powiedział jednego dnia do swych uczniów: 

„Kiedy w wieku 23 lat zostałem wysłany do parafii, nigdy nie pozwoliłem, by do 
mojego pokoju weszła kobieta, samodzielnie ścieliłem łóżko, i to przyniosło mi taką 
opinię, że przychodzono się do mnie spowiadać z odległości, która aż mnie 
zadziwiała”636. 
 
 

 
628 Summ., s. 26, ad 80. 
629 Summ., s. 69, ad 80; cf. s. 133, ad 80,1. 
630 Summ., s. 78, ad 80,1; cf. s. 126, ad 80,1. 
631 Summ., s. 94, ad 80. 
632 Summ., s. 236, ad 80,1. 
633 Summ., s. 43, ad 80; cf. s. 94, ad 80. 
634 Summ., s. 51, ad 80,1. 
635 Dokument prywatny w procesie, s. 537; słowa są podkreślone w tekście oryginalnym. 
636 Raport Hellmanna MS, s. 25; pozostawiono ten tekst z jego niepoprawnościami. Należy zanotować, że 
w czasach nowicjatu J. Berthier, zarówno ojciec przełożony Archier, jak i nauczyciel nowicjuszy ojciec 
Giraud, mieli pełne rezerwy podejście w stosunku do kobiet: Wraz z Mulieribus, pisał ojciec Giraud w 
swoim dzienniku, surowość niezbędna. Nie patrzeć wyżej niż na stopy. Nie poznać rysów twarzy żadnej 
kobiety, 9 B.D., s. 48). 
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- przez szacunek dla stanu dziewictwa: 
 

- świadectwa w procesie: 

„Sługa Boży zawsze okazywał gorliwość dla czystości zarówno w słowach, jak i w 
pismach. Jednoczenie zawsze radził w świecie, by dziewiczość przestrzegana była dla 
umiłowania Boga”637. 

„Cenił stan dziewictwa ponad wszystko”638. 
„Jak ukazują jego słowa i pisma, to właśnie tę cnotę darzył nadzwyczajną 

miłością; umiejętność życia w dziewictwie poświęconego Bogu, bądź w stanie 
zakonnym, bądź w świecie”639. 
 
- świadkowie odnoszą się do książki Sługi Bożego o doskonałej czystości: 

„Dziewiczość była jego cnotą predylekcyjną. Mówił i pisał o niej z bogactwa 
swego serca. Oparł o nią wiele wygłoszonych kazań i napisał książkę: Szczęcie czystych 
serc”640. 

„Spośród cnót moralnych, to właśnie czystość była jego wielką cnotą 
predylekcyjną, którą bezustannie wychwalał. Jego łabędzim śpiewem była wspaniała 
rozprawa o czystości. Można stwierdzić, że całkowicie i z prawdziwą pasją oddał się tej 
cnocie”641. 

„Sługa Boży napisał na ten temat książkę. Mówi w niej o czystości równie 
często. Miał ogromny szacunek dla tej cnoty”642. 
 
- walka Sługi Bożego w obronie dziewiczości, przeciw błędnym opiniom; według 
świadków: 

„Stan dziewictwa był zawsze u niego w wielkim poważaniu i bronił go przed 
wszystkimi atakami”643. 

„Był obrońcą dziewiczości. To dlatego bronił też i ochraniał stare panny i starych 
kawalerów”644. 

„Sługa Boży stale walczył przeciw błędowi, jaki małżeństwo czyni dziewictwu. 
Na ten temat mówił wiele w Grave”645. 
 
- pogawędka Sługi Bożego z jego uczniami o oczernianiu czystości: 

„Muszę zaznaczyć, mówił, to jak ten zgubny duch zmierza do oczernienia 
przede wszystkim wskazówek Matki Bożej, w szczególności za tych dotyczących 
czystości, i wprost przeciwnie, jak wszystko wprowadza on w czyn, by zachęcić do 
małżeństwa. Jeśli popatrzymy jak Ojcowie, bądź greccy, bądź łacińscy mówili o 
czystości i dziewictwie, wykorzystywali całą swą elokwencję, by je wychwalać i by 
uczynić je stosowanymi... Natomiast gdy słyszy się jak jest ona oczerniana dzisiaj i jak 
wszyscy ją praktykujący są wyśmiewani, godne to pożałowania... Także i niektórzy 
księża są bardziej lub mniej przesiąknięci tym duchem i nie krępują się głosić z ambony 
wielkości małżeństwa, uderzając wprost do starych panien. Pewien dominikanin z 
Grenoble, w miesiącu maju, czczącym Maryję, przez 20 dni głosił kazania o 
małżeństwie, oprócz tego przez 4 dni o starych pannach... Trochę później, proboszcz 

 
637 Summ., s. 43, ad 80; cf. s. 26, ad 80,2. 
638 Summ., s. 152, ad 80,2; cf. s. 212, ad 80,2; cf. s. 194, ad 80,2. 
639 Summ., s. 134, ad 80,2; cf. s. 202, ad 80,2; s. 115, ad 80,2. 
640 Summ., s. 94, ad 80. 
641 Summ., s. 189, ad 80. 
642 Summ., s. 167, ad 80,2. 
643 Summ., s. 189, ad 80,2; cf. s. 51, ad 80,2; s. 104, ad 80,2. 
644 Summ., s. 95, ad 80,2. 
645 Summ., s. 26, ad 80,2. 
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zaprosił mnie do wygłoszenia rekolekcji dla członków kongregacji (i dla młodych 
dziewcząt). Zgodziłem się naturalnie, trochę w celu naprawienia zgorszenia sianego 
przez dominikanina, a trochę dla pomszczenia starych panien; i możecie być pewni, że 
to uczyniłem. Kobiety te poczuły ulgę i były bardzo zadowolone”646. 
 
- wspierając powołania zakonne: 
 
Sługa Boży pobudzał i rozwijał powołania: 
 
- przez swoje odczyty: według ojca Louisa Comte MS: 

„Ojciec Berthier, podczas zimy 1873 roku, wygłosił serię odczytów o stanach 
życia chrześcijańskiego; wielu przybyło, by go posłuchać, bo było to coś ciekawego i 
nowego. Jego współbracia zachęcali go, by odczyty te wydrukować. Zgodził się, ale pod 
warunkiem, że jego książka zostałaby sprawdzona w Rzymie, a nie przez jakiegokolwiek 
proboszcza we Francji, który by to odwlekał lub który skróciłby i zniekształcił 
doktrynę”647. 
 
- przez swe działania duszpasterskie: 

„Sługa Boży z zaangażowaniem popierał powołania młodych dziewcząt do stanu 
zakonnego. Uczulał nas na to, kiedy mielimy udzielić pomocy lub głosić misje 
powszechne”648. 

„Posłał do zakonu wiele młodych dziewcząt  twierdzi ojciec Comte MS”649. 
 
- dzieciom na katechezie Sługa Boży mówił o szczęściu życia zakonnego: 

„Kiedy dawniej przygotowywałem dzieci do I Komunii św., mówił uczniom Sługa 
Boży, nigdy nie omieszkałem opowiedzieć im o stanie zakonnym. Pytałem je: Moje 
dziecko, kim są ci najszczęśliwsi na ziemi? I wówczas wyjaśniałem im szczęcie życia 
zakonnego”650. 
 
- przez swe książki: 
Według jednego ze świadków, 

„Należałoby wskazać takie jego książki jak: Szczęcie czystych serc,  Młoda 
dziewczyna, Rozprawa o stanach życia oraz prawie wszystkie z jego popularnych dzieł, 
a przede wszystkim dwie książki, które tworzą podstawę: Kompendium teologiczne i 
Ksiądz w służbie”651. 
 
Ojciec Patarin MS tak pisze: 

„Wraz z nauczycielami życia duchowego  pisze  ojciec Berthier postrzegał 
powołanie do stanu zakonnego jako największą łaskę, jakiej Bóg mógłby udzielić duszy 
chrześcijańskiej, jako najkrótszą, najpewniejszą i najchwalebniejszą drogę do nieba; 
jego dzieła dają wyraz tej wierze... Tak jak i to, że młode osoby obu płci, czyż nie 

 
646 Adn. Dzb, z 24 lutego 1908, AB; cf. B.D., s. 84. Należy zanotować, że ojciec Berthier głosił rekolekcje 
dla członków kongregacji z Grenoble w roku 1868, tym samym, w którym miała się ukazać jego książka 
Osoba młoda i dziewica chrześcijańska w szkole świętych. 
647 Rozmowa ojca Comte z ojcem Ramersem, z 22 grudnia 1929, AB. Książka Stany życia chrzecijańskiego 
i powołań  została sprawdzona przez cenzurę papieską i zadedykowana biskupowi Grenoble; ukazała się 
w Rzymie w 1874 roku. 
648 Summ., s. 26, ad 80,2. 
649 B.D., s. 84. 
650 Adn. Dzb, z 3 lipca 1907, AB; cf. B.D., s. 74. 
651 Summ., s. 253-254, ad 80. 
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prowadził ich do świętego schronienia życia zakonnego! Że młodzi mężczyźni 
zawdzięczają mu swoje podwójne powołanie  zakonne i kapłańskie! Że dusze będą mu 
zawdzięczać swe zbawienie lub swój przyrost chwały w niebie!”652. 

 

3. Upomnienia Sługi Bożego w kwestii czystości 

 

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

„Sługa Boży każdego dnia mówił o doskonałości dziewictwa. Pokazywał nam 
drogę, którą powinniśmy pójść”653. 

„Często upominał nas o cnocie czystości, a środkami, które nam polecał były: 
sakramenty, modlitwa, umartwienie i skromność. Zabraniał nam uczniom, leżeć razem 
we dwóch. Kiedy byliśmy we dwóch w pokoju, drzwi musiały pozostawać otwarte. 
Zdecydowanie sprzeciwiał się szczególnym przyjaźniom”654. 

„Ojciec Berthier, od czasu do czasu udawał się zobaczyć (chorą w szpitalu), i 
jednego razu wybrał mnie, bym mu towarzyszył. Wizyta ta trwała krótko, nauczył nas, 
że składając takie wizyty, musimy zawsze pozostawiać otwarte drzwi”655. 

„Namawiał do tego, by jego uczniowie w klasie oddawali się wspólnie Matce 
Bożej w święto Niepokalanego Poczęcia”656. 
 
Dawny uczeń ojca Berthiera z La Salette pisze: 

„Sługa Boży wykazywał szczególną troskę o ochronę niewinności i usunięcie 
zagrażających jej okoliczności; tak zaabsorbowany był czystością. W przeddzień 
naszego zejścia do Grenoble, gdzie przez dwa lata uczyć mieliśmy łaciny... Przyszedł na 
nauki i w długiej rozmowie na ten temat, ukazał nam niebezpieczeństwa świata, mówił 
jak powinniśmy zamknąć nasze serca na skażony klimat miasta, przykuwając nas tym 
ściśle do dobrego przewodnika przez otwartość, szczerość i prostotę”657. 
 
Świadkowie przypominają, że Sługa Boży był surowy w stosunku do swych uczniów: 
 
- w kwestii relacji z kobietami: 
 

„Będąc na wakacjach (z powodu zdrowia lub rozpowszechniania wiary), nigdy 
nie podałem ręki kobiecie. Rozumiecie, że pod tym względem nie istniały one w moich 
myślach”658. 

„Spacerując powinniśmy spuszczać wzrok, kiedy spotykamy kobietę, nawet jeśli 
byłaby to brudna i brzydka chłopka”659. 

„Dozwolone było podanie ręki tylko swojej matce i swym siostrom, ale nie 
kuzynkom i innym damom. W Holandii może to sprawiać pewien kłopot. Kiedy na 
przykład, rozpowszechniając wiarę odnajdziemy w pokoju samą kobietę, należy nawet 
wbrew holenderskim zwyczajom pozostawić otwarte drzwi. Tego co powiem, 
doświadczyłem osobiście... Zabronione było spacerowanie z samotną kobietą. Sługa 

 
652 B.D., doc. VII, 12, s. 219 (list z 6 stycznia 1927, AB). W Grave ojciec Patarin przez dwa i pół roku był 
pomocnikiem ojca Berthiera. 
653 Summ., s. 78, ad 80,2. cf. s. 51, ad 80,2; cf. s. 84, ad 80,2. 
654 Summ., s. 166, ad 80,1; cf. s. 58, ad 80,1; s. 207, ad 80,1. 
655 Summ., s. 95, ad 80. 
656 Summ., s. 133, ad 80,1; cf. s. 172, ad 80,1. 
657 Doc. priv., n. 42, s. 519. 
658 Summ., s. 166, ad 80,1. 
659 Summ., s. 207, ad 80. 
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Boży odradzał mi nawet przechadzki z moją starą matką”660. 
 
Ojciec Berthier powiedział pewnego dnia swym uczniom: 

„Niestosowne byłoby iść ulicą w sutannie wraz z osobą odmiennej płci, nawet 
gdyby była to matka lub siostry, co coś jeszcze nam usilnie polecał w seminarium; to by 
iść z nimi przez ogrody lub pola, ponieważ widziane na naszym terenie od razu 
rozpoznawane są jako będące z najbliższej rodziny”661. 
 
Jeden ze świadków wskazuje, że 

„Podczas pierwszych lat istnienia Zgromadzenia, wszyscy przestrzegaliśmy 
wielkiej rezerwy w stosunku do kobiet. Było to tak widoczne, że ludzie byli 
poruszeni”662. 
 
- dla skromności w zachowaniu: 

 

„Przebierając się, należy postępować tak, aby żadna z części ciała nie była 

naga”663. 
„Siostra jednego z naszych ojców przyszła do rozmównicy w sukience z krótkimi 

rękawami. Nie spodobało się to Słudze Bożemu. Zwrócił jej uwagę i spuścił wzrok”664. 
„Sługa Boży posuwał się daleko w kwestii skromności. Był to na przykład obecny 

w zakonie zwyczaj, według którego, aby ubrać się, udawaliśmy się do umywalni; było 
jednak dozwolone podwijanie rękawów. Należało mieć pozwolenie na umycie stóp. O 
pozwolenie to prosiło się bardzo rzadko”. 
 
Na pytanie ex officio czy mogło się zdarzyć nie umycie nóg przez 6 miesięcy, świadek 
odpowiada: Tak, to było bardzo możliwe”665. 

„Dla Sługi Bożego nie było mowy o kąpieli. Nadzwyczajnie rzadko dostawało się 
pozwolenie na umycie nóg. Ja otrzymałem takie pozwolenie raz jeden”666. 
 
- skromność posuwająca się czasem aż do przesadnej wstydliwości, według świadków: 

 
„Jestem zdania, że w domu panował pewien duch przesadnej wstydliwości. Na 

przykład, kiedy do domu przyjeżdżał obraz, na którym Madonna była przedstawiona 
wydekoltowana lub choćby mały obrazek nieco odkrytego dzieciątka Jezus, 
retuszowano je niekiedy pędzelkiem, lub przyklejano coś na wierzchu”667. 

„Bez wątpienia Sługa Boży posuwał się tu za daleko. Prosił na przykład, by na 
wielkim obrazie w kaplicy przedłużyć małą koszulkę Dzieciątka Jezus, bo prawie nie 
dochodzi do kolanek”668. 
 
 
 

 
660 Summ., s. 183-184, ad 80,1. 
661 Adn. Hellmann MS, s. 234, AB. 
662 Summ., s. 26, ad 80. 
663 Summ., s. 207, ad 80. 
664 Summ., s. 240, ad 80; cf. s. 197, ad 80,1; s. 207, ad 80. 
665 Summ., s. 58, ad 80,1. 
666 Summ., s. 84, ad 80,1; cf. s. 140, ad 80,1. W książce o kurtuazji dla kleryków, w czasach seminaryjnych 
J. Berthiera, Mgr Devie, biskup Belley pisze: Dobry ksiądz nie bierze kąpieli. Byłoby to zajęcie się w części 
nami samymi, które jest już zbyt wygórowane w porównaniu z potrzebą pożywienia, snu, ruchu 
(zacytowane w Ph. Boutry: Księża i parafie ziem proboszcza Ars, Cerf 1986, s. 375). 
667 Summ., s. 69, ad 80. 
668 Summ., s. 189, ad 80. 
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- Czy opinia Sługi Bożego o czystości była święta, czy przesadzona? 
 
Takie jest pytanie postawione świadkom podczas procesu; tak odpowiadają tutaj: 

„Jestem zdania, że nie była przesadzona”669. 
„Wcale nie odbieram jej jako przesadzoną. Jak wyjaśniał Sługa Boży, rzeczy te 

mogą uczynić wiele dobra w kwestii ducha”670. 
„Nie, to nie było przesadzone. Sam podjął starania o otrzymanie od Rzymu 

imprimatur dla swojej książki o stanie zakonnym. Słyszałem o tym w zakonie od moich 
starszych współbraci”671. 

„To nie było przesadzone. Nawet, jednego dnia, wyraził on zdanie dotyczące 
grzechu ciała: »To grzech taki, jak inne«. Chodziło tu o przyjęcie kandydatów do 
zakonu. Tak oto jak moi starzy współbracia opowiadali mi o tym. Inni byli zdania, że 
było to po prostu bardziej stosowne dla francuskiego ducha”672. 

„Podczas pierwszej wojny światowej byłem kapelanem we Francji i to właśnie 
tam usłyszałem, jak jeden z francuskich proboszczów mówił, że ojciec Berthier był zbyt 
surowy w swej teologii co do szóstego przykazania”673. 
 
Według świadków oceniających opinię Sługi Bożego o czystości, potwierdza to nauka 
Kościoła: 

„Nic, co usłyszałem z jego strony, nie było przesadzone, chociaż było surowe. 
Poza wszystkim, to co pisał było naprawdę zgodne z Ewangelią”674. 

„To było święte i zgodne z duchem Kościoła. We wszystkim opierał się na 
doktrynie Ojców. Napisał o tym jedną książkę. Mógł wpaść w umiarkowaną złość, 
widząc obrażane stare panny, które czynią zaszczyt swemu stanowi”675. 
 
Inni potwierdzają, że Sługa Boży we wszystkim zachowywał złoty środek: 

„Sługa Boży był we wszystkim niezwykle umiarkowany”676. 
„Odniosłem wrażenie, że człowiek ten był zrównoważony. Respektował 

równocześnie stan małżeństwa, co możemy zobaczyć w jego Księdze wszystkich”677. 
 
W oparciu o te świadectwa, oto co Sługa Boży napisał do pewnego kawalera, który 
prosił go o radę w sprawie wyboru stanu życia: 

„Jeśli może pan żyć sam w czystości, nie czyniąc sam ze sobą przeciw świętej 
cnocie żadnych błędnych rzeczy i potrafi nie zezwalać na złe pragnienia, które mogą 
nadejść, wartościowsze jest pozostanie w celibacie dla Boga, naśladując tylu świętych... 
Mógłby pan też, będąc stanu wolnego, a wasi rodzice mając inne dzieci do pomocy, 
zostać zakonnikiem, a jeśli lubi pan naukę  księdzem... Nie jest zabronione żenienie się. 
Lepiej jest nawet uczynić to, niż nie uczynić jeśli samemu nie jest się czystym, ale jeśli 
się jednak jest, nie ma takiej potrzeby”678. 
 
 

 
669 Summ., s. 26, ad 80,3; cf. s. 51, ad 80,3; s. 84, ad 80,3. 
670 Summ., s. 43, ad 80,3. 
671 Summ., s. 115, ad 80,3. Książką cytowaną przez świadka nie jest Stan zakonny, ale Stany życia 
chrześcijańskiego i powołań według doktorów Kościoła i teologów. 
672 Summ., s. 134, ad 80,3. 
673 Summ., s. 115, ad 80,3. Cf. Summ. super scriptis, I pars, Judicium de singulis scriptis, N. 3, s. 11 i N. 18, 
s. 17, gdzie cenzorzy oceniają autora (ojca Berthiera) jako zbyt surowego. 
674 Summ., s. 167, ad 80,3. 
675 Summ., s. 189, ad 80,3. 
676 Summ., s. 172, ad 80,3. 
677 Summ., s. 202, ad 80,3. 
678 List z 9 grudnia 1900, AB. 
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- „Cnota anielska” 
 
Sługa Boży upodabniał czystość doskonałą do życia aniołów: 

„Tyleż co zależy od niej, pisał, czystość jednoczy serce z Bogiem i jak to tylko 

możliwe, odrywa człowieka od życia zwierzęcego, by go wynieść do życia duchowego... 

To dlatego Ojcowie porównują dziewiczość do stanu i doskonałości anielskiej, 

ponieważ stwarza ona ludziom poniekąd imitację życia aniołów”679. 
 
W swoich listach do proszących o wskazówki, Sługa Boży zachęca ich do życia zgodnie z 
tym ideałem: 

„Chcę, by całkowicie żyła w Bogu. Wspomnij to, kiedy jesteś kuszona, a 
następnie zobacz się ze spowiednikiem, obejmij krucyfiks albo statuę Najświętszej 
Dziewicy Maryi i zgań całe to uczucie. Miej wstręt do przyjemności, która profanuje i 
która pozostawia tak gorzkie ślady. Z pasją kochaj czystość i nie zniechęcaj się: walka 
jest krótka”680. 

„Przyłóż się, by samemu zrzec się nawet najczystszych pociech tego świata. Da 
to ogromną odwagę, by stronić od tego, co nie jest zgodne z Bogiem”681. 

„Działaj w oddaniu się Matce Bożej aż do wyrzeczenia i poświęcenia własnej 
miłości rzeczy, choćby i trochę zmysłowych”682. 

„Bądź gorliwa dla Matki Bożej, czysta jak anioł, wyniesiona wysoko przez 
modlitwę, nie pełzając po ziemi, wierna swoim działaniom, dbająca o spowiedź, 
uciekająca ze wstrętem od wszystkiego co jest ze świata... Trwaj w czystości dłużej niż 
w życiu”683. 
 
Świętość jest ostatecznie jedynym celem, do którego dążył Sługa Boży; to właśnie pisze 
spisujący z jego książki Stan zakonny: 

„W żadnej innej ze swych książek pobożny autor nie dochodzi bliżej 
największego i jedynego celu swych działań; celu, by czynić świętymi lub chociażby 
umieszczać na właściwej do tego drodze”684. 
 
 
 

Rozdział III 

Ubóstwo 
 

 
Cnota ubóstwa jest wewnętrzną zdolnością do odcięcia się od dóbr ziemskich, 

by być skutecznie od nich uwolnionym. 
 
1. Ubóstwo Sługi Bożego 
 
W wyższym seminarium, Sługa Boży chciał wieść życie ubogiego proboszcza, jak 
zeznaje świadek: 

Pewnego dnia Sługa Boży publicznie opowiedział nam, że chciałby wieść życie 

 
679 In: Szczęśliwe czyste serca, s. 113. 
680 List do córki duchowej z 1900 roku (bez innej daty), AB. 
681 List z 10 stycznia 1894, AB. 
682 List z 14 grudnia 1894, AB. 
683 List z 28 grudnia 1900, AB. 
684  B.D., s. 134; cf. ADS, czerwiec 1893; artykuł podpisany P.B.J.  Ze względu na pytanie o kwestię 
niewinności Sługi Bożego na chrzcie, rzadkie świadectwa nie pozwalają przejść poza przypuszczenia. 
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takie jak proboszcz z Ars, które to postrzega jako bliskie ideału. Jako ksiądz chciałbym 
rozpoczynać tydzień zbierając pośród mych parafian ziemniaki i kawałek chleba, aby 
służyły mi za strawę przez cały tydzień”685. 
 
W swoim notatniku rekolekcyjnym, w przeddzień swych święceń zakonnych, Sługa 
Boży pisze: 

„Panie mój, spraw, bym kochał przede wszystkim wypełnianie służby, którą mi 
powierzyłeś w stosunku do maluczkich i biednych przez miłość do Ciebie, który 
zechciałeś uczynić się biednym i maluczkim dla naszego zbawienia i który dla naszego 
podbudowania wybrałeś właśnie biednych... słaby i wzgardzony. Boże mój, jakiż ma się 
pokój będąc sługą biednych, jakiż ma się pokój będąc ostatnim i kochając uniżanie 
się”686. 
 
Czyż Maryja nie wybrała dwóch biedaków, by przekazać swe przesłanie? 

„Oto ci, którzy posłużą za heroldów Boskiego posłannictwa, pisze ojciec 

Berthier. To zawsze ten sam Boży plan: Bóg wybierze tego, kto jest słaby i nędzny, by 

zmieszać tym tego, kto silny”687. 
 
Ojciec Besson MS, ekonom za czasów ojca Berthiera, pisze: 

„Chociaż jako przełożony posiadał z tego tytułu prawo posiadania pieniędzy bez 
potrzeby udawania się do ekonoma, Sługa Boży nie chciał korzystać z tego przywileju. 
Kiedy był zobligowany do odbycia podróży, jak prosty zakonnik prosił ekonoma o 
niezbędne pieniądze i nigdy nie chciał więcej niż dokładnie tyle, ile było potrzebne (sic). 
Sam, będąc ekonomem domu w Loeche, przypominam sobie, że nie mogłem skłonić go 
do zaakceptowania sumy nieco większej niż ta niezbędna, choć nie byłby to żaden 
zbytek. W kwestii ubóstwa naprawdę żył w duchu św. Franciszka z Asyżu”688. 
 
Mgr Paulot, wikariusz generalny z Reims, dodaje od siebie: 

„Udałem się do jego celi na La Salette. Nie wiem czy kiedykolwiek widziałem co 
tak ubogiego, było to ubóstwo zakonne, w którym on był najsurowszy: gołe ściany, 
zaledwie kilka książek na półce”689. 

 
Ten sam świadek przytacza scenę, która rozegrała się w czasie, kiedy Sługa Boży miał 
założyć swe Dzieło w Holandii: 

„Kiedy ojciec Berthier przejeżdżał przez Reims, by udać się do Holandii w celu 
założenia swej szkoły apostolskiej, nie brałem udziału w scenie jego spotkania z 
kardynałem Langénieux, ale słyszałem opowieść o niej od moich przyjaciół. Ojciec 
Berthier wyjechał z prostą walizką. Nie miał ze sobą uczniów; jeśli nawet jest to 
nieścisłość, mógł mieć ich dwóch lub trzech. Jego optymizm i ufność w to Dzieło 
spóźnionych powołań, które on, także spóźniony, chciał przedsięwziąć, zadziwiły nader 
szczególnie tych, którzy byli tego świadkami. Mówiło się, że czytał on w przyszłości”690. 
 
Odnosząc się pewnego dnia do swego pobytu w Grave, Sługa Boży tak mówił do swych 
uczniów: 

„Miałem już 56 lat, kiedy przedsięwziąłem dzieło założenia Zgromadzenia, 
powiedział swym uczniom. Bez wątpienia byli ludzie, którzy niepokoili się (sic) tym, że 

 
685 Summ., s. 31, ad 20; cf. B.D., s. 33. 
686 B.D., doc. III, 4, s. 59. 
687 Berthier J. MS, Les Merveilles de la Salette, Paryż 1898. 
688 Doc. priv., n. 44, s. 538. 
689 Doc. priv., n. 43, s. 533. 
690 Doc. priv., n. 43, s. 534. 
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chcę przedsięwziąć takie dzieło w tak późnym wieku; ale jeślibym chciał to zrobić 
wcześniej, mówiono by: on jest na to jeszcze za młody, nie ma doświadczenia. Widać 
przez to, że szlaki Boga nie są szlakami ludzi. Należy mieć więc ufność w Niego i czynić 
dobro”691. 
 
Według świadków w procesie, ubóstwo Sługi Bożego przejawiało się: 

 

- w radykalnym oderwaniu się od dóbr: 
 
„Ubóstwo Sługi Bożego było rzeczywiście doskonałe. Nie posiadał nic, 

absolutnie nic”692. 
„Sługa Boży w absolutnie najwyższym stopniu przestrzegał ubóstwa”693. 
„Nie zrozumiałe jest, że mógł on wieść tak ubogie życie i to przy tak słabym 

zdrowiu i zaawansowanym wieku”694. 
Jeśli ubóstwo, którego przestrzegał nie było heroiczne, to nie wiem już co jest 

heroiczne”695. 
„Tak, w tym punkcie był z całą pewnością heroiczny”696. 

 
- w prostocie jego ubioru: 

 
„Pewnego dnia, Sługa Boży otrzymał ofiarowany przez kogoś płaszcz. Kołnierz 

był z aksamitu. Natychmiast, oddał palto do brata-krawca, by zastąpił kołnierz 
aksamitny innym z pospolitej tkaniny. Widziałem to osobiście. Nie chciał obszytego 
frędzlami paska, ani takiej też komży, ani tym bardziej sznura z ozdobami”697. 

„Co się tyczy jego ubrań, były bardzo proste i skromne”698. 
„Tak, na tym punkcie (ubóstwa) był z całą pewnością heroiczny; niemniej jednak 

był ubrany przyzwoicie. Jak na Francuza przystało, był ubrany tak jak należało”699. 
„Wielokrotnie farbował swoją sutannę i kapelusz. I kiedy który z pensjonariuszy 

w domu zmarł, wkładał zawsze swój stary płaszcz, zabrałby go nawet do Rzymu, gdyby 
nie jego uczniowie, którzy uszyli mu w tajemnicy nowy  przypominam to sobie 
doskonale”700. 
 
Świadek, który znał Sługę Bożego tylko w ostatnim roku jego życia donosi: 

„Jego wygląd był mało zadbany. Często miał kroplę pod nosem, a zażywana 
tabaka pozostawiła tam lekko czarne ślady. Jego sutanna była brudna i zniszczona, miał 
oczywiście lepsze ubranie, które wkładał, kiedy przyjmował znakomitych gości”701. 
 
 

 
691 ibid., s. 16. 
692 Summ., s. 84, ad 81; cf. s. 27, ad 81. 
693 Summ., s. 140, ad 81; cf. s. 152, ad 81. 
694 Summ., s. 115, ad 81. 
695 Summ., s. 44, ad 81; cf. s. 160, ad 81. 
696 Summ., s. 167, ad 81. 
697 Summ., s. 27, ad 81. Należy zanotować, że świadek, dawny przełożony generalny, był sam tym 
bratem krawcem o którym mówi. 
698 Summ., s. 173, ad 81. 
699 Summ., s. 167, ad 81. 
700 Summ., s. 189-190, ad 81; B.D., s. 268. Ojciec Roux MS pisze, że w Rzymie, u ojców z La Salette cała 
wspólnota była podbudowana, widząc go przebranego z tej okazji w sutannę ziejącą wprost zakonnym 
ubóstwem (Raport Rouxa MS, AB.). 
701 Summ., s. 207, ad 81. 
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- w ubogim i zredukowanym do niezbędnego minimum umeblowaniu: 
 
„Nikt nie miał krzesła; jedyne w zakonie stało w konfesjonale. Na górze był 

pokój znakomitości, gdzie znajdowało się kilka krzeseł, własność pań Bruyant z Paryża. 
Krzesła te były piękne, co najmniej wyściełane aksamitem, ale były tak stare, że 
arcybiskup z St. Boniface w Kanadzie siedząc, zapadł się przez jedno z nich”702. 

„Bez pokoju, bez biura. Nosił zużyte ubrania. Szkolna ławka z sali lekcyjnej była 
zarówno jego biurem jak i fotelem profesorskim”703. 

Nie miał szafy, zresztą do czego miałaby mu ona służyć? Przedmioty jego biura 
były niezwykle proste: piórnik, skrzyneczka piasku, mająca na celu osuszanie 
atramentu i kubek z kleistą substancją jego własnej produkcji”704. 
 
- w ubóstwie koszar, kolebce Dzieła: 
 
Świadectwa podkreślają nędzny wygląd lokalu: 

„Dom w Grave miał nędzny wygląd, to było żałosne. Kiedy zajmowaliśmy jakiś 
pokój, zdejmowaliśmy z okien deski i wstawialiśmy szyby”705. 

„Zdarzało się, że młodzi ludzie przybywali wieczorem, a odjeżdżali już nazajutrz, 
jeszcze przed śniadaniem. Jeden z nich chciał nawet wyjechać tego samego wieczora, 
ale jego ojciec, który przybył go przedstawić, powiedział, że będzie w każdym razie 
musiał zostać do następnego rana. Ten akurat pozostał w Zgromadzeniu”706. 
 
Ojciec Wilde SJ pisze: 

Zakon Świętej Rodziny był w tamtych czasach wyjątkowo biedny, prawie w 

ruinie. Wiele okien było zabitych deskami, ponieważ brakowało pieniędzy na wymianę 

zbitych szyb”707. 
 
Ojciec Patarin MS, pomocnik w Grave, tak o tym pisze: 

„Pewnego dnia mieliśmy wizytę jednego ze studentów lazarystów w sutannie. 
Na widok przekształconych w dom zakonny starych koszar i ich umeblowania, nie 
potrafił powstrzymać się przed okrzykiem: »Och! Jakże tu ubogo!«”708. 
 
Według świadka: 

„Sługa Boży opowiadał nam, że mógłby mieć zamek, ale wolał ogromne, acz 
nędzne koszary, by mógł ulokować tam wiele osób”709. 
 
To właśnie w biedzie Założyciel chciał umiejscowić swe Dzieło, jak pisał o tym do 
jednego ze swych uczniów: 

„Dla umiejscowienia wielkiego Dzieła w ubóstwie  nie brak niczego. Zajmuję, 
bardzo porządnie zbudowane przez wojskowych inżynierów, 50-letnie koszary, mogące 
pomieścić 600 żołnierzy”710. 
 
 

 
702 Summ., s. 27, ad 81. 
703 Summ., s. 95, ad 81; cf. s. 78, ad 81. 
704 Summ., s. 115, ad 81. 
705 Summ., s. 27, ad 81. 
706 Summ., s. 51, ad 81. B.D., s. 187. 
707 Doc. priv, n. 59, s. 559. B.D., s. 187. Ojciec Wilde był spowiednikiem uczniów począwszy od 1902 r. 
708 B.D., doc. VII, 6, s. 219. 
709 Summ., s. 87, ad 38,2. B.D. 
710 List z 8 lutego 1896, AB. Słowa są podkreślone w tekście. 
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Także, 
„Kiedy zarzucaliśmy Słudze Bożemu, że ten zrujnowany wygląd może odpychać 

kandydatów: »To, czego chcę, jest słuszne, odpowiadał. Ci, którzy zostaną odepchnięci 
przez taki drobiazg, dowodzą tym samym, że nie posiadają pożądanej szlachetności, by 
zostać misjonarzami, kiedy z kolei tych, którzy szczerze chcą oddać się Bogu, nie 
powstrzyma wygląd zewnętrzny. Zachowam więc tu wszystko bez zmian«”711. 
 
Jak mówi świadek, Sługa Boży: 

„Lubił widzieć koszary tak ubogimi. Mawiał: »Są jeszcze zbyt piękne. Święta 

Rodzina nie miała nawet tego. To co miała, to była prawdziwa stajnia, my natomiast 

mieszkamy w pałacu«”712. 
 
Dla Założyciela zjawisko ubóstwa było podstawą ochrony Zgromadzenia: 

„Ewangelickie ubóstwo, mówił do swych uczniów, dla zakonnika jest prawie 
najlepszą ochroną jego cnotliwości i wytrwałości. Nie widziano jeszcze, by 
napiętnowano instytuty z powodu ich zbyt wielkiego ubóstwa, ale widziano wiele, 
upadających przez ich zbytnie bogactwo”713. 
 
- w jego zmyśle do oszczędzania: 
 
Świadkowie ujawniają, że Sługa Boży wykazywał wielką troskę o oszczędność 
wykorzystując wszystko, co tylko mogło być użyteczne: 

„Jako lampiarz, miałem pewnego dnia nieszczęście zbicia klosza olejnej lampy. 
Oczywiście udałem się powiedzieć o tym ojcu Berthierowi. Jego odpowiedź brzmiała: 
»Nic nie szkodzi, moje dziecko«. Wyjaśnił mi jak na nowo, przy wykorzystaniu drutu, 
mogę uczynić klosz użytecznym. W ten sposób reperował ten sam klosz 
wielokrotnie”714. 

„Widziałem każdego dnia, że Sługa Boży pisał swoje listy na resztkach białego 
papieru, na odwrotnej, czystej stronie listów i kopert, które otrzymał i na marginesie 
ogłoszeń reklamowych. Łączył to wszystko przy użyciu kleju, tworząc litanie długie na 
kilka łokci. Nie znał papierowych bibułek chłonących; zastępował je piaskiem”715. 

„Sługa Boży pisał swe książki na resztkach białego papieru i na zużytych 
kopertach. Postępował tak również pisząc listy”716. 

„Pisał swoje książki na odwrotnej stronie listów, które otrzymał, lub na 
resztkach papieru. Dwie książki napisał jeszcze gęsim piórem”717. 

„Napisał brudnopis swoich licznych książek na wszelakiego rodzaju resztkach 
papieru... Z wielką miłością i zaangażowaniem, kilkakrotnie mówił o św. Franciszku z 
Asyżu, tym bezkonkurencyjnym mistrzu ubóstwa”718. 
 
Ojciec Mistral MS potwierdza te świadectwa: 

„Na La Salette ojciec Berthier praktykował ubóstwo w sposób godny podziwu, 
nie pozwalając niczemu się zmarnować, nawet małemu skrawkowi papieru, który służył 
mu podczas odpowiadania na listy”719. 

 
711 DL, s. 537. 
712 Summ., s. 167, ad 81,2. 
713 DL, s. 538. 
714 Summ., s. 167, ad 81,2. 
715 Summ., s. 69, ad 81; cf. s. 44, ad 81. 
716 Summ., s. 27, ad 81. 
717 Summ., s. 95, ad 81; cf. s. 78, ad 81; s. 115, ad 81,1. 
718 Summ., s. 189-190, ad 81; cf. s. 202, ad 81. 
719 Raport in Mdg II, s. 31, AB. 
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- maksymalnie redukując nakłady: 
 

„Sługa Boży był zbyt oszczędny. Na przykład, nie mógł kupić nam śliwek. 
Używanie rzeczy było pod każdym względem ograniczone do minimum”720. 

„Jego oszczędność objawiała się w skąpym oświetleniu i bardzo ograniczonym 
ogrzewaniu”721. 

„Publicznie powiedział: »Podczas mych podróży nigdy nie wydałem nawet 
grosza na gazetę lub rozkład jazdy pociągów«. Był prenumeratorem Krzyża kiedy w 
1904 roku zaczął wydawać swojego Posłańca Świętej Rodziny722. 

„By zmniejszyć wydatki, przede wszystkim kiedy posyłał listy za granicę, zaklejał 
wiele zaadresowanych listów w jednej kopercie”723. 

„Był bardzo oszczędny. Starał się robić wszystko najoszczędniej jak tylko można. 
Kupiłby ziemniaki po najlepszej cenie, nawet jeśli byłyby podrzędnej jakości. Ale 
pozostawał czuły na dobre rady i dlatego często kupowaliśmy najlepsze. Nie był 
uparty”724. 
 
Zapytany w procesie, czy Sługa Boży był oszczędny z pobudek nadprzyrodzonych, 
świadek odpowiedział: 

„Myślę, że było to z pobudek nadzwyczajnych. Z całą pewnością widział grzech 
w marnotrawstwie”725. 
 
- oszczędzając dzięki pracy członków wspólnoty: 
 

Sługa Boży starał się przy pomocy swoich własnych ludzi robić jak najwięcej, na 
przykład obuwie, ubrania. Nie kupowało się nawet sałaty”726. 

„Jeśli tylko było to możliwe, zakonnicy wytwarzali wszystko samodzielnie”727. 
„W dni pracy nie znaliśmy innego odpoczynku jak przygotowywanie warzyw 

albo praca w polu, ogrodzie, drukarni lub jeszcze innym warsztacie”728. 
„Dobry Ojciec nigdy nie najął robotnika, jego młodzi ludzie wykonywali całą 

pracę w domu i na terenie posiadłości. Zresztą byli wśród nich stolarze, krawcy, 
introligatorzy, przyuczeni naprędce murarze, itd. Podczas przedłużonej nieobecności 
Czcigodnego Ojca, pod rządami ojca Blancharda, studiując i wyuczając swój zawód 
stolarza, wnosiłem skromną opłatę w wysokości 2 franków. Po swoim powrocie, ojciec 
Berthier odzyskał ją i pilnował, by się to już nie powtórzyło w przyszłości”729. 
 
Sługa Boży oszczędzał, by móc przyjąć jak największą liczbę uczniów, jak zeznaje 
świadek: 

„To, co Sługa Boży mógł odłożyć, było natychmiast wykorzystywane na nowe 

 
720 Summ., s. 104, ad 81,2; cf. s. 152, ad 81,2. 
721 Summ., s. 140-141, ad 81,2; cf. s. 194, ad 81,2; s. 213, ad 81,2. 
722 Summ., s. 44, ad 81,2; cf. s. 52, ad 81,2. 
723 Summ., s. 27, ad 81,2; cf. s. 177-178, ad 81,2. 
724 Summ., s. 126, ad 81,2. 
725 Summ., s. 116, ad 81,2. 
726 B.D., s. 223. Należy zanotować, że młodzi, wstępując do Grave, mieli od 15 do 30 lat; nauczyli się już 
pracować, a pewna ich liczba miała nawet wyuczony zawód. 
727 Summ., s. 198, ad 81,2; B.D., s. 232, s. 329. 
728 Summ., s. 148, ad 81,2. 
729 B.D., doc. VII, 12, s. 219. Należy nadmienić, że skromna suma 2 franków przedstawiała koszt 
utrzymania jednego ucznia przez dwa dni: Zaledwie pięciu lub sześciu spośród najbogatszych studentów 
uiszcza opłatę w wysokości 1 franka dziennie, pisze Założyciel (Dzieło S., s. 54). 
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powołania”730. 
 
Jak poniżej zeznaje świadek, dla ojca Berthiera stan miejsca znaczył mniej niż przyjęcie 
większej liczby młodych: 

„Pewnego dnia, ojciec Voogel SJ z Groningue, przybył mnie zobaczyć i 
powiedział: »Jak ten człowiek utrzymuje to wszystko; bez wątpienia nie może nakarmić 
was kamieniami, jeśliby nawet tak było, zapytałbym się jeszcze, gdzie je znajdzie?« 
Ojciec Voogel SJ uczynił też uwagę: »Najpierw zatroszczyłbym się o zdobycie lepszego 
domu«. A ojciec Berthier odpowiedział: »Och, nie, mój ojcze, najpierw dzieci, potem 
dom«”731. 
 
Tak pewnego dnia, Sługa Boży przypominał o tym swym uczniom: 

„Zakładając Dzieło, nie chcieliśmy uczynić tego dla zysku... Nie założyliśmy go 
również w naszym własnym interesie, dla własnych korzyści lub wygody; w takim 
wypadku moglibyśmy pozostać we Francji, gdzie mieliśmy już zapewnioną pozycję... 
Jednakże, jeśli opuściliśmy naszą ojczyznę i jeśli z takimi poświęceniami założyliśmy 
Dzieło, to tylko dla najwyższej chwały Boga i by móc ofiarować młodym ludziom, 
ubogim ale cnotliwym, możliwość zostania księżmi i misjonarzami”732. 
 
- w jego powstrzymywaniu się od stosowania środków pobudzających: 
 
Wszyscy świadkowie podkreślają, że Sługa Boży nie używał środków pobudzających: 

„Sługa Boży nie stosował środków pobudzających, z wyjątkiem tabaki, którą 
zażywał, na polecenie lekarza”733. 

„Nie posługiwał się środkami pobudzającymi, nie licząc tabaki. Jej zażywanie 
zostało mu przepisane przez lekarza, ze względu na oczy. Jednak często żałował, że 
musi się nią posługiwać. Powiedział mi to osobiście”734. 

„Zażywał tabakę. Bez wątpienia pozostawał powściągliwy w jej używaniu. 
Kilkakrotnie zaproponował mnie i innym jej zażycie. Kiedy zauważył, że nie wiedziałem 
jak mam to zrobić, bardzo się rozbawił”735. 

„Pewnego razu, jeden z teologów zapytał go czy reguła zabraniająca stosowania 
tabaki powinna być odnoszona również do jej zażywania. Sługa Boży odpowiedział, że 
tak. Według opinii wszystkich nie stosował zażywania tabaki jako środka 
pobudzającego, ale jako lekarstwo”736. 

„Był bardzo powściągliwy. Był wrogiem zażywania tabaki, ale nie stosował jej 
przecież dla przyjemności. Na moje pytanie dlaczego to robi, odpowiedział, że 
przeciwko nieżytowi nosa. Wraz z siłą kichania, nieżyt ten ustępował”737. 
 
2. Ubóstwo doświadczane we wspólnocie 
 
Założyciel dzielił wraz ze swoimi uczniami ubogie życie; był pośród nich głównym 
robotnikiem, jak zeznają świadkowie: 

„On sam kroczył na czele, dając przykład prawdziwie heroiczny. Dowodem  

 
730 Summ., s. 160, ad 81,2. 
731 Summ., s. 70, ad 81,2; B.D., s. 223. 
732 Adn. Dzb, z 12 stycznia 1905, s. 15, AB. 
733 Summ., s. 160. ad 81,3. 
734 Summ., s. 190, ad 81,3. 
735 Summ., s. 58, ad 81.3. 
736 Summ., s. 236, ad 81,3. 
737 Summ., s. 126, ad 81,3. 
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stare ogołocone koszary, całkiem prymitywne łóżka”738. 
„Dokładnie przestrzegał wszystkiego, co reguła zalecała w kwestii ubóstwa  

habitów, umeblowania i podróży”739. 
„Nasz Założyciel żył zawsze z nami i pośród nas czy podczas nauki, odpoczynku, 

czy też w refektarzu lub podczas innych z naszych zajęć. Spał we wspólnym 
dormitorium... Nie miał krzesła, a ławki na których siedział nie miały oparcia... My 
także przestrzegaliśmy wielkiego ubóstwa. Nikt nie miał krzesła tylko ławki... Co się 
tyczy ubrań, były także ubogie. Jedynie sutannę na lato i zimę, na dni świąt i na zwykłe 
dni”740. 

„Nie chciał byśmy posiadali to, co zbyteczne. Chciał natomiast tego co zupełnie 
niezbędne”741. 
 
Założyciel wymagał od wszystkich, którzy chcieli wstąpić do Zgromadzenia, by 
akceptowali ten styl życia, pełnego wyrzeczeń, doświadczanego w ubóstwie: 

„Wszystkim, którzy pytali, mówiono że żyjemy tu w ubóstwie, że wiedziemy 
życie pełne żmudnej pracy, że jeśli chcą się do tego zmusić mogą przybyć”742. 

„To brak wizji, który być może nie jest winny  mówił pewnego dnia swym 
uczniom  ale który uwydatnia się kiedy brakuje tego co potrzebne, by być u nas 
misjonarzem; to nie bycie zadowolonym, kiedy jest się traktowanym jak dawniejsi 
księża; zdziwienie przełożonymi, którzy jedzą w tym samym refektarzu co oni, mając 
takie jak oni wyżywienie, takie same łóżka itd. Ci młodzi ludzie mogą być cnotliwi, nie 
mówię nie, ale nie posiadają takiej szlachetności by zostać u nas misjonarzami”743. 
 
Sługa Boży tak odpowiada swojej korespondentce, proszącej o przyjęcie pewnego 
młodzieńca: 

„Jeśli mogłaby Pani uzyskać dobre wiadomości o jego prowadzeniu się, 
umożliwię mu to, jeśli w pełni przystąpi do celu mojego Dzieła, gdzie (o czym Pani mu 
powie) należy żyć w wyrzeczeniu, ubóstwie, pracy fizycznej i intelektualnej”744. 
 
3. Ubóstwo przeżywane w radości i miłości braterskiej 

 

Świadkowie zgodnie mówią, że brzemię ubóstwa stawało się łatwe do zniesienia: 

 

- dzięki porywającej obecności Sługi Bożego: 

 

„Pomimo surowego ubóstwa, w zakonie panował przeważnie duch 

zadowolenia, co bez najmniejszych wątpliwości może być przypisane wpływowi osoby 

Sługi Bożego. Myślę tu szczególnie o jego wielkiej miłości”745. 
„Sytuacja była taka, że byliśmy zadowoleni za jego przykładem. Jeszcze i dzisiaj 

dawni ojcowie mówią: »Jakież piękne było życie w starych koszarach«”746. 
„Kiedy wstępowałem do Zgromadzenia, ojciec Berthier nie mógł ze mną 

porozmawiać, ale jego zachowanie było czymś ujmującym: czuło się kochanym. 

 
738 Summ., s. 189-109, ad 81; cf. s. 198, ad 81. 
739 Summ., s. 44, ad 81. 
740 Summ., s. 84, ad 81. 
741 Summ., s. 167, ad 81; cf. s. 158, ad 81. 
742 B.D., s. 221. 
743 Adn. Dzb, z 12 stycznia 1905, AB. 
744 B.D., s. 188-189. 
745 Summ., s. 160, ad 81,3. 
746 Summ., s. 116, ad 81,4. 
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Mieszkańcy Grave widzieli nas zadowolonych i szczęśliwych, pomimo naszego 
wielkiego ubóstwa i ogromu prac”747. 
 
Ojciec Grenat, współbrat saletyn, dodaje ze swej strony: 

„Tym, co nas uderzało w ojcu Berthierze, była jego pobożność, duch wiary, siła 
pracy i dobry duch zakonny, który Sługa Boży umiał podtrzymać w swojej licznej 
rodzinie saletyńskiej z Soust, sprawiając, by panowała pośród nas nuta radości, nawet 
w samym środku najcięższych prac i licznych niedostatków narzucanych przez 
okoliczności”748. 
 
- dzięki jego uprzejmej dobroci: 

 
To przede wszystkim serdeczne zachowanie Założyciela dało mi odwagę do 

pokonania trudności, które pojawiły się na początku”749. 
„Najpierw, odepchnął mnie nędzny wygląd koszar;... ale słowa ojca Berthiera, 

jego działania, a przede wszystkim cała jego miłość i bezinteresowna dobroć zrobiły na 
mnie najgłębsze wrażenie i pobudziły, by się całkowicie poświęcić Dziełu, które założył 
z tak wielkim poświęceniem”750. 

„Kiedy przybyłem do Grave moje złe przeczucie się sprawdziło. Ale obecność 
Czcigodnego Ojca zamazała wszystko lub raczej pozwoliła zapomnieć. Tym, co 
dodatkowo przyciągało była jego wzajemna miłość bliźniego, ten duch rodziny i ta 
gorliwość w dziełach pobożności. Poza tym wszystko odpychało, przede wszystkim 
niechlujstwo niektórych mieszkań”751. 

Kiedy kto czego potrzebował, był natychmiast gotowy by mu to dać”752. 
Już pierwszego wieczoru byłem szczęśliwy, bo mogłem sobie powiedzieć: 

znalazłem tu Świętą Rodzinę z Nazaretu jakiej nie znalazłby nigdzie indziej z jej 
prostotą, skromnością, z jednością wszystkich członków”753. 
 
- dzięki jego ludzkiej stronie: 

 

„Sługa Boży pragnął, byśmy byli zadowoleni”754. 
„Bez wątpienia pozostał ludzki, ale dążył do poziomu najwyższego z 

możliwych”755. 
„Wbrew wszelkim niedostatkom, był ludzki dla wszystkich”756. 
Tak, to co jeszcze posiadał oddawał bliźniemu, na przykład zanosił część 

swojego deseru choremu”757. 
„Troszczył się bardzo czy otrzymujemy dobre i wzmacniające jedzenie, przede 

wszystkim ci chorzy”758. 
„Jedzenie było dobre, ale bardzo francuskie; jednak nie skarżyliśmy się 

nigdy”759. 

 
747 Raport ojca Breuera, z 23 kwietnia 1937, AB. 
748 Summ., s. 262, ad 1; B.D., s. 125. 
749 Raport ojca Annekena, z 1930 roku, AB. 
750 Raport ojca Autha, z 16 grudnia 1938, AB. 
751 Raport v. Dinterena, z 28 listopada 1926, AB. B.D., s. 187. 
752 Summ., s. 220, ad 81,4; cf. s. 198, ad 81,4. 
753 Raport ojca Aschenbrennera, z 30 lipca 1926, AB. 
754 Summ., s. 78, ad 81,4; cf. s. 52, ad 81,4. 
755 Symm., s. 104, ad 81,4. 
756 Summ., s. 141, ad 81,4; cf. s. 202, ad 81,4; B.D. s. 234. 
757 Summ., s. 213, ad 81,4. 
758 Summ., s. 27, ad 81,4; cf. s. 52, ad 81,4. 
759 Summ., s. 58, ad 81,4; cf. s. 152, ad 81,4. 
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„Był ludzki dla wszystkich. Nie oszczędzał na jedzeniu, a przede wszystkim nie 
był skąpy. Na przykład w refektarzu otrzymywaliśmy zwykle owoce w wielkiej obfitości, 
ale ojciec Berthier nie chciał by uczniowie jedli lub zbierali owoce w ogrodzie”760. 

„Sługa Boży bez wątpienia był oszczędny, ale posiadaliśmy to co niezbędne. 
Wielu z nas nie miało w domach tego co miało w zakonie”761. 
 
- Duch z Nazaretu: 

 

Według pierwszego biografa Założyciel często mówił do swych uczniów: 
„Och! moje dzieci, nie proszę dobrego Boga by dał wam chwałę, sławę, ale stale 

proszę by dał wam ducha; a duch ten, którego znacie jest tym z Nazaretu; to ubóstwo... 
Wspominajcie zawsze, że biedni nie mają czego sobie życzyć. Bycie ubogim, gdy nie 
brakuje niczego, to dopiero wygoda. Trzeba umieć pozbawić się kilkakrotnie rzeczy 
niezbędnych, by wczuć się w położenie biednego. Przyzwyczajajmy się więc, moje 
drogie dzieci, do zaspokajania niezbędnego minimum, jak ubodzy, jak Jezus, Maryja i 
Józef”762. 
 
Proboszcz z Grave zdawał się dobrze wiedzieć o wadze, jaką Założyciel przywiązywał do 
ubóstwa. W 1910 roku, podczas wyjazdu pierwszych misjonarzy dla Brazylii, adresując 
do nich krótką przemowę, powiedział: 

Środki, z których ojciec Berthier robił użytek, to żadne inne jak ubóstwo, 
skromność i duch poświęcenia... Ubóstwo było dla niego wystarczające i jeśli jego 
Dzieło dzisiaj kwitnie, to właśnie dzięki temu duchowi, który nieprzerwanie ukazywał 
wam w dziele i w prawdzie oraz dzięki temu, że nie omieszkał prawić wam kazań”763. 
 
 

 
 

Rozdział IV 

Pokora 
 

1. Pokora u Sługi Bożego 

 

W procesie, świadkowie zgodnie podkreślają niepospolitą pokorę Sługi Bożego: 
„Myślę  i to jest moje zdanie  że ojciec Berthier miał prawdziwą i nadzwyczajną 

pokorę”764. 
„Człowiek ten celował w skromności i pokorze”765. 
„To był człowiek doskonałej pokory”766. 
„Tak, tak właśnie myślę. Pierwszym i najsilniejszym wrażeniem, które na mnie 

wywarł, to było wrażenie pokory i skromności”767. 

 
760 Summ., s. 126, ad 81,4; cf. s. 148, ad 81,4. 
761 Summ., s. 95, ad 81,2; cf. ibid. s. 160, ad 81,2: Każdy uczeń dostawał piwo do obiadu i kolacji. 
762 DL, s. 538-539. 
763 Messager de la Ste Famille, 1911, s. 40. 
764 Summ., s. 25, ad 78. 
765 Summ., s. 69, ad 78. 
766 Summ., s. 172, ad 78; cf. s. 194, ad 78; s. 236, ad 78. 
767 Summ., s. 188, ad 78. 
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2. Przejawy pokory u Sługi Bożego 
 

Według świadków, pokora Sługi Bożego przejawiała się: 

 

- w głębokim poczuciu swej nicości przed Bogiem: 

 

Młody ksiądz, ojciec Berthier, pisze w swoim notatniku postanowień: 

„Panie, Ty jesteś Stworzycielem nos vero lutum  menus tuae fecerunt me et 

plasmaverunt me. Nie mam nic, co należy do mnie, nic, tylko grzech... Nie zasługuję 

więc na żadną pochwałę, dla tego, co mi Panie dałeś. Soli Deo honor et gloria nobis 

autem confusio faciei nostrae”768. 
 
Do jednej ze swoich duchowych córek Sługa Boży pisze: 

„Trwaj w naszym Panu z wielką żarliwością. Trzeba wejść wysoko, by nie zejść 
nisko. A my sami, którzy nosimy worek błota skłaniamy się do rozwiązłości. Trzeba by 
Bóg przez swoją chwałę utrzymywał nas poza nami; a zatem wielka modlitwa”769. 
 
Jak dają temu wiarę świadkowie, przez całe swoje życie, Sługa Boży trwał w tym 
poczuciu pokory: 

„Sługa Boży uważał się za juczne zwierzę przed Bogiem. Często nam mówił: 
»Ludzie czynią nam pochwały za połowę dobra, które uczyniliśmy a Bóg ukaże nas za tę 
drugą połowę, której nie uczyniliśmy, lub którą uczyniliśmy niezgrabnie«. »Jeśli to 
wyśnimy, nie będziemy aż tak pyszni«  mawiał”770. 

„Postrzegał się jako wątłe nic, za juczne zwierzę przed Bogiem. Mówił to 
wielokrotnie. Cała próżność była mu obca”771. 

„Miał się za niewiele przed Bogiem”772. 
„W rzeczy samej, mówił o sobie, że nie był niczym więcej niż biednym 

grzesznikiem przed Dobrym Bogiem”773. 
„Natura Założyciela i całe jego zachowanie nie przejawiały ani nawet cienia 

arogancji, zarozumiałości czy pozy. W swojej pokorze, postrzegał się jako nic, jako 
nicość, a wszystko to z tego powodu, że Bóg ofiarowuje swe łaski pokornym”774. 
 
Sługa Boży energicznie walczył z całym poczuciem pychy, podżegaczem do zamętu i 
nieładu: 

„Kiedy najdzie mnie myśl miłości własnej, ustanowię mą duszę w pokoju i 
prawdzie, a następnie przywołam na powrót tę myśl, by ją znów pokonać... Boże mój, 
jakiż ma się pokój, uważając się za ostatniego, pisze ojciec Berthier w swoim notatniku, 
kochając uniżanie się. Dixite a me quia mitis sum et humilis corde et invenietis requiem 
animabus vestris  pycha to zamęt ponieważ jest nieładem”775. 
 
Jeden ze świadków mówi: 

„To w pysze Sługa Boży upatrywał największe zagrożenie oddzielenia się od 
Boga i unieszczęśliwienia innych. Kochał i potrafił dobrze zilustrować tę cnotę pokory 

 
768 B.D., doc. III, 4, s. 59. Słowa podkreślone w tekście. 
769 List z 18 maja 1901, AB. 
770 Summ., s. 51, ad 78. 
771 Summ., s. 26, ad 78,3; cf. s. 94, ad 78,3. 
772 Summ., s. 152, ad 78,3; cf. s. 172, ad 78,3; s. 126, ad 78,3. 
773 Summ., s. 159, ad 78,3; cf. s. 194, ad 78,3. 
774 Summ., s. 114, ad 78. 
775 B.D., doc. III, 4. 
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przez przykłady zapożyczone z historii gatunku ludzkiego”776. 
 
- w jego pragnieniu usunięcia się na bok: 
 
Ci, którzy żyli wraz ze Sługą Bożym, poświadczają, że stronił od całej niezwykłości: 

„Miał głębokie poczucie pokory własnej osoby. Nigdy się nie narzucał. Nigdy nie 
mówił o sobie. Jeśli zdarzyło się, że mówił o sobie, to nigdy przez zarozumiałość. 
Przekonania, które miał o sobie samym przejawiały się także w tym, że był wszędzie i 
zawsze pośród nas”777. 

„Myślę, że postrzegał się jako narzędzie w rękach Boga. Jednoczenie widzę akt 
pokory w fakcie, że udawał się wyspowiadać do swoich własnych księży”778. 

„Nigdy się nie pysznił i jakakolwiek ostentacja była mu obca”779. 
„Opinia, którą Sługa Boży miał o swojej własnej osobie, przejawiała się w 

sposób wzruszający w słowach, które do nas skierował, kiedy z okazji jego ostatnich 
imienin, 27 grudnia, wspaniale ozdobiliśmy refektarz: »Cóż wyście dla mnie, biedaka, 
zrobili«. Zawsze obchodził swe imieniny w dzień św. Jana Ewangelisty”780. 
 
Ojciec Rivoire, dawny MS, który został kartuzem, pisze: 

„Ojciec Berthier bardzo obawiał się sławy i potrafił niezwykle dobrze się ukryć. 
Często mi mówił: »Moje dziecko, bądźmy bardziej ludźmi Bożymi, niż ludźmi innych 
ludzi; nie wychodźmy pozornie, na zewnątrz i na oczy świata; pozostańmy raczej pod 
spodem, to robi lepsze wrażenie«. To jest to, co sam czynił”781. 

 

Ojciec Grenat MS dodaje ze swojej strony: 
„To było w kościele św. Ignacego (w Rzymie); ponad 80 duchownych oczekiwało 

na odprawienie Mszy św. Wszyscy spieszyli się, by przyjść jak najwcześniej. Ojciec 
Berthier postrzegając się jako ostatniego ze wszystkich, recytował spokojnie swój 
brewiarz; czekałby jeszcze długo, gdyby jedna ze znajomych mu osób nie poczyniła w 
swej życzliwości odpowiednich zabiegów”782. 

 

Sługa Boży nie wyniósł żadnej pychy ze swoich dzieł: 
„Tak, to było homo simplex et humilis. Mógłby błyszczeć przez swoją naukę i 

swoje dzieła. Kiedy Bóg nie mówiłby do niego jako pierwszy o jego dziełach, on nie 
chciałby nawet uczynić o nich wzmianki”783. 
 
- jako pisarz, ostrożnie usuwał się za wielkich autorów: 
 

„»W moich książkach, mówił Sługa Boży, zawsze starałem się wyrażać 
stanowisko świętych Ojców i to wielkich Doktorów«. Czynił to także, by nie wejść w 
konflikt z prawdziwą doktryną”784. 
 

 
776 Summ., s. 114, ad 78. 
777 Summ., s. 69, ad 78,3; cf. s. 202, ad 78,3. 
778 Summ., s. 166, ad 78,3. 
779 Summ., s. 83, ad 78. 
780 Summ., s. 133, ad 78,3. 
781 Doc. priv., n. 42, s. 532. 
782 B.D., s. 119. 
783 Summ., s. 94, ad 78; cf. s. 152, ad 78. 
784 Summ., s. 42, ad 78,1. 
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- jako kaznodzieja, stawał się przystępny dla mniej wykształconych: 
 

„Zachowałem o ojcu Berthierze wspomnienie świętego, pisze dawny ojciec z La 
Salette, człowieka wielce apostolskiego, pochłoniętego z gorliwością chwałą Bożą i 
zbawieniem dusz, któremu obca była próżność, nie przyjmującego nigdy w swych 
kazaniach niczego, co przypominałoby czystą fioryturę, kazania zachowując chętnie w 
tonie katechizmu, chociaż czasem, jak w roku jubileuszowym, mówiąc o łzach Maryi 
musiał wznieść się na najwyższy poziom krasomówstwa samemu płacząc w tym samym 
czasie, kiedy wywoływał łzy w oczach swoich słuchaczy”785. 

„Ci, którzy znali ojca Berthiera, pisze historyk z La Salette, nieustannie 
powtarzali nam, że mógłby odznaczać się w pierwszym rzędzie zręcznością i sprytem. 
Odrzucał jednak wszelkie kuszące błyskotki próżności. Poczynił sobie za zadanie bycie i 
pozostanie z ludem, by lepiej zjednać go Matce Bożej i przyprowadzić do Pana 
naszego”786. 
 
- nie wahał się poniżać, by zdobyć serca dla Boga: 
 

Jak wspomina o tym dawny ojciec saletyn: 

„Zostało mi powiedziane przez moich współbraci, że na misji, by przyciągnąć do 

spowiedzi i ułatwić wyznanie grzechów, ojciec Berthier klękał czasami w sanktuarium w 

obecności wszystkich, a przede wszystkim mężczyzn obok jednego ze współbraci i by 

dać im przykład sam spowiadał się przed wejściem do konfesjonału”787. 
 
- założył swoje Dzieło, ryzykując nawet utratę swego dobrego imienia: 
 

„Bez wątpienia; człowiek o takiej reputacji i takiej sympatii w ojczyźnie, bez 
nadzwyczajnej pokory nigdy nie porzuciłby wszystkiego, aby będąc w wielu miejscach 
zupełnie nieznanym, założyć swe Dzieło w źle wyglądających koszarach w Grave. 
Pewnego dnia zapytałem dziekana Sandersa z Tilbourg, jak kler holenderski zapatruje 
się na Dzieło ojca Berthiera. Odpowiedział: »Sceptycznie«. Nikt nie wierzył, że ojciec 
Berthier osiągnie swój cel”788. 
 
Według świadka, pokora Sługi Bożego objawiała się równocześnie w tym, że często 
polecany był modlitwom swoich uczniów: 

„Miał zawsze pełne pokory zdanie o sobie samym. Zawsze błagał o nasze 
modlitwy”789. 
 
Jeden z uczniów Sługi Bożego tak o tym pisze: 

„Jako niezbity dowód jego skłonności do pokory, prowadzącej go wręcz do 
samounicestwienia się i zniknięcia, można zacytować te powszednie wypowiedzi: 
»Kiedy zniknę«, »Kiedy już mnie nie będzie«, »Kiedy jednego ranka zniknę«, itd. i 
prośby, już całe długie lata przed śmiercią, o modlitwy o dobrą śmierć dla niego”790. 
 
 

 
785 Doc. priv., n. 51, s. 561-562. 
786 Hostachy V. MS, Le Révérend Père Jean Berthier, 1943, s. 63. 
787 Doc. priv., n. 42, s. 521. 
788 Summ., s. 103, ad 78; cf. s. 159, ad 78. 
789 Summ., s. 188, ad 78,3. 
790 Raport Hellmanna, z 1909 roku, AB. 
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- pobudzająca pokora: 
 
Pokora Sługi Bożego pobudzała tych, którzy wraz z nim żyli, jak mówią świadkowie: 

„Był ciągłym przykładem dla wszystkich mieszkających w domu. I wszyscy byli 
przekonani o jego nadzwyczajnej pokorze”791. 

„W domu podziwiano jego pokorę”792. 
„Nie mogliśmy pojąć, że mógł wieść życie tak skromne i pełne pokory”793. 

 
Jak mówią świadkowie, wszyscy którzy spotkali Sługę Bożego, byli podbudowani jego 
prostotą: 

„Ludzie ze świata, którzy przyjeżdżali do niego, wynosili wrażenie, że był 
człowiekiem prostym i skromnym. Dowiadywałem się o tym od moich rodziców, a 
także i od innych osób”794. 

„Wszyscy wychwalali jego prostotę”795. 
 
Według mieszkańca Grave: 

„Odbierali go trochę zbyt przesadnie”796. 

 

Dziekan z Grave, w swojej mowie pogrzebowej, zdaje się odnajdywać właściwe słowa, 

kiedy mówił: 
„Nigdy człowiek tak światły, o tylu umiejętnościach, nie miał w sobie mniej 

zarozumiałości. Nigdy człowiek o tylu zasługach nie był z nich mniej dumny niż on. 
Nigdy człowiek, który napisał tyle książek, by nauczać innych nie był w swoich własnych 
wątpliwościach i trudnościach tak pokorny jak on. Nigdy człowiek z tyloma powodami 
do zadowolenia z siebie nie był mniej zajęty sobą, mniej zatruty własną miłością. Nigdy 
człowiek z tyloma sukcesami w swych przedsięwzięciach nie był tak daleki od 
ostentacji, tak wrogi nawet najskromniejszym pochwałom. Będąc tak wielkim w opinii 
innych, w swoim własnym mniemaniu i w sposobie postępowania zawsze pozostawał 
skromny i prosty. Po tych cechach zmarły był zawsze rozpoznawany za życia i były one 
w nim tym silniejsze, ponieważ, przez nieobecność przesady wydawały się u niego 
czymś zupełnie naturalnym”797. 
 
3. Pokora Sługi Bożego w przestrzeganiu reguły zakonnej 
 
- jak jeden z nas: 
 
Świadkowie podkreślają, że Sługa Boży, mimo że był założycielem przestrzegał reguły 
jak jeden z nich: 

„Sługa Boży wszystko czynił z prostotą. Nie można było dopatrzeć się w jego 

 
791 Summ., s. 236, ad 78,1; cf. s. 188, ad 78,1. 
792 Summ., s. 212, ad 78,1; cf. s. 152, ad 78,1; s. 125, ad 78,1. 
793 Summ., s. 114, ad 78,1. 
794 Summ., s. 220, ad 78,1. 
795 Summ., s. 133, ad 78,1. 
796 Summ., s. 228, ad 78,1. Ten sam świadek zeznaje w kwestii ubóstwa Sługi Bożego: Musiało być 
niewielu założycieli, którzy nosili na ulicy drewniaki i łopatę na ramieniu (Summ., s. 227, ad 77). 
Całkowicie prosty sposób noszenia się Sługi Bożego, musiał bez wątpienia zaskakiwać, w czasach kiedy 
księża byli postrzegani jako osobistości. 
797 B.D., doc. XI, 12, s. 393-394. 
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działaniach, relacjach i sposobie zachowania cech założyciela. Nigdy się nie pysznił”798. 
„Bez wątpienia posiadał tę heroiczną pokorę, choćby z tego jedynego powodu, 

że zachowywał się jak jeden z nas. Całe jego zachowanie tchnęło pokorą”799. 
„Nie można było zauważyć, że to on, ojciec Berthier był przełożonym. Ojciec 

Carl, jego pierwszy asystent był bardziej władczy”800. 
 
Jeden z uczniów przypomina, a propos tego, swój kontakt z Założycielem, którego 
jeszcze nie znał: 

„Z powodu jego zużytego, zielonkawego płaszcza i jego prostego, skromnego 
noszenia się, wziąłem go za małego ojca, który wypełnił swą służbę i teraz na starość 
spędza w pokoju swoje dni. Niedługo potem, dowiedziałem się, że ten człowiek... był 
Założycielem naszego Zgromadzenia”801. 
 
Według świadków, Sługa Boży, z prostotą, brał udział w pracach fizycznych wspólnoty: 

„Sługa Boży dzielił z nami po prostu nasze prace fizyczne. Przez pierwsze lata 
brał nawet łopatę, by pracować w ogrodzie”802. 
 
Ojciec Grenat MS wspomina, że na La Salatte: 

„Będąc już dyrektorem szkoły apostolskiej św. Józefa, lubił często pokazywać 

się, zawsze przyjmowany z radością pośród swoich dzieci bądź w ogrodzie, bądź na 

polach żwawo pracując łopatą lub motyką”803. 
 
Jeden z uczniów Założyciela pisze: 

„Ta cnota pokory wydawała się u naszego Czcigodnego Ojca tak naturalną, że 
zupełnie niepotrzebne jest wspominanie o niej tym, którzy żyli wraz z nim. Jego sposób 
życia mówi nam wystarczająco dużo, ponieważ mieszkał on, pracował, wykonywał 
nawet najbardziej poniżające prace, jak choćby kopanie itp. jak jeden z nas”804. 
 
- doświadczanie poniżenia: 

 
„Według świadków, Założyciel nie podporządkowywał się wspólnotowemu 

odbywaniu pokuty: Sługa Boży brał we wszystkim udział, z wyjątkiem wspólnej pokuty, 
ponieważ był przełożonym”805. 

„Nie odbywał wspólnej pokuty. Był zwierzchnikiem; to go nie dotyczyło”806. 
„Kiedy przybył spóźniony za zajęcia, Sługa Boży poniżał się przed wszystkimi: 

 
- bądź odbywając pokutę: 

 
„Oskarżył się raz sam, ponieważ przybył spóźniony na zajęcia”807. 

 
Ojciec Besson MS tak zeznaje na ten temat: 

 
798 Summ., s. 166, ad 78. 
799 Summ., s. 140, ad 78. 
800 Summ., s. 197, ad 78. 
801 Raport ojca Aschenbrennera, z 30 lipca 1926, AB. 
802 Summ., s. 159, ad 78,2. 
803 Notatki o scholastykacie z La Sousre, AB. 
804 Raport ojca Hellmanna, z 1909, AB; cf. B.D., s. 123-124; s. 186. 
805 Summ., s. 103, ad 78,2; cf. s. 159,2. 
806 Summ., s. 126, ad 78,3; cf. s. 133, ad 78,2; s. 152, ad 78,2. 
807 Summ., s. 94, ad 78,2; cf. s. 212, ad 78,2. 
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„Akt pokory u Czcigodnego Ojca Berthiera, którego byłem świadkiem. Było to w 
Loeche-Souste (Szwajcaria). Czcigodny Ojciec Berthier i jego dwóch pomocników 
(byłem jednym z nich) wspólnie rozmawiało. Było to w czasie ciszy. Po chwili rozmowy 
Czcigodny Ojciec Berthier zamilkł i zauważając, że zakłóca ciszę z niewystarczających w 
jego oczach powodów. Padł na kolana i przed dwójką swoich współbraci odbywał 
pokutę prosząc ich o wybaczenie za postawienie ich w złym świetle przez pogwałcenie 
przez niego ciszy. Jednak przecież święty ojciec Berthier w żadnych okolicznościach nie 
rozmawiał o sprawach niepotrzebnych... Mój współbrat i ja nie odnotowaliśmy, aby 
pogwałcenie ciszy ze strony ojca Berthiera było bez ważnych powodów. Nie byliśmy 
więc wcale postawieni w złym świetle, słuchając jak z nami rozmawia, ale wprost 
przeciwnie, zostaliśmy wielce podbudowani pokorą, której dał nam przykład z własnej 
woli oddając się pokucie przed niższymi sobie. Jakaż delikatność sumienia”808. 
 
- bądź całując ziemię: 

 
„Jeden raz, przybył spóźniony na poranną modlitwę i on, człowiek w wieku 66 

lat, ucałował ziemię”809. 
Jeden raz, myślę że nie z jego winy, przybył spóźniony na zajęcia. Natychmiast 

ucałował ziemię przed ołtarzem; widzę to do dziś”810. 
„Także i on całował ziemię kiedy przybywał spóźniony 
 
Ex officio: Czy często przybywał zbyt późno? 
R.: Nie, rzadko811. 
Widziałem  zeznaje świadek  jak jeszcze w wieku 65 lat na oczach wszystkich 

całował ziemię w kaplicy, a 15 dni przed swoją śmiercią przepraszał i prosił o 
wybaczenie jeśli kiedykolwiek wyrządził komukolwiek jakąś krzywdę. Jednymi z jego 
ulubionych słów były: »Zasłużyliśmy na to by zostać stratowanymi przez demony 
piekieł«. Zawsze jego głównym celem było usunięcie się na bok, puszczenie się w 
niepamięć, wzięcie całych trosk na siebie z korzyścią dla bliźniego”812. 
 
4. Uczucia Sługi Bożego wobec Zgromadzenia 
 
Świadkowie w procesie zostali przesłuchani czy Sługa Boży w kwestii pokory myślał o 
Zgromadzeniu. W prawach przeznaczonych dla przyszłych kandydatów, Założyciel 
pisze: 

„Prawdą jest ocena jego Zgromadzenia jako najmniejszego ze wszystkich; ale 
należy kochać je bardziej, niż wszystkie inne i w efekcie stosować wszelkie środki, by 
uczynić je kwitnącym (ed. z 1895, n. 708). 
 
Ten punkt reguły, Sługa Boży często przypominał swoim uczniom, jak zeznają 
świadkowie: 

„Zawsze nam mówił: »Należy oceniać nasze Zgromadzenie jako najmniejsze i 

 
808 Doc. priv. n. 44, s. 539-540. Według artykułu 168 w procesie, ojciec Berthier zaprosił ojca Patarin, 
swojego pomocnika do Grave, by od czasu do czasu poczynić mu braterskie upomnienie: Oddawajmy się 
pokucie!, co następnie czynili na kolanach jeden drugiemu (Summ., s. 253, ad 78; s. 266, ad 168). 
809 Summ., s. 94, ad 78,2 
810 Summ., s. 114, ad 78,2. 
811 Summ., s. 177, ad 78,2. 
812 Raport Hellmanna z 1909 r., AB. 
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jednoczenie najbardziej je kochać«”813. 
„Często mawiał: »Musimy cenić i respektować wszystkie zakony; jednak nasze 

Zgromadzenie musimy kochać bardziej niż inne«”814. 
„W stosunku do własnego Zgromadzenia ustanowił regułę: »Wszystkie inne 

bardziej cenić, ale własne bardziej kochać«”815. 
 
- Zgromadzenie przeznaczone dla tych, którzy zostali odrzuceni gdzie indziej 
 
Świadek tak uzasadnia ocenę Sługi Bożego dla innych instytutów: 

„Zawsze oceniał inne zgromadzenia i zakony wyżej niż własne, ponieważ jego 

zostało założone dla spóźnionych powołań”816. 
 
Sługa Boży założył swoje Dzieło, ponieważ: 

„W szkołach apostolskich, pisze, prawie nie przyjmuje się dzieci po 14 roku 

życia, co często miałem okazję zauważyć podczas mojej służby poszukiwania poparcia 

dla tych spóźnionych powołań”817. 
 
Czyniąc to Założyciel miał świadomość, że jego Dzieło nie zaszkodzi żadnemu innemu, a 
może tylko pobudzić popieranie powołań: 

„Dalekim jest od naszego zamiaru, pisze, odbieranie podwładnych innym 
dziełom podobnego rodzaju, które mogłyby przyjąć ich łatwiej niż my, ale chcieliśmy 
sprawić, by dostrzegli jak wielkim dobrem jest wspieranie powołań duszpasterskich i 
pokazać, że jesteśmy gotowi wspierać te, które poza tymi ofiarowywanymi przez nas 
nie mają innych środków na rozwijanie się”818. 
 
Publikując swoje dziełko Dzieło Świętej Rodziny ojciec Berthier pisze: 

„To tylko mała wzmianka, w której nie powiem wszystkiego, ale w które mam 
nadzieję powiedzieć dość, by pojednać tych którzy ją czytają dla spóźnionych powołań. 
Jestem coraz bardziej przekonany, że są tam drogocenne kamienie do wyłowienia z 
pyłu świata”819. 
 
Z upodobania do tych młodych, zaniedbanych, pisze: 

„Roszczę sobie prawo do przyjmowania do Grave tych, którzy zostali odrzuceni 
wszędzie indziej”820. 
 
Jeden ze świadków czyni uwagę: 

„Nie było czym się pochwalić w założeniu Zgromadzenia ani jego domem, ani 
też osobami, które Sługa Boży przyjmował”821. 
 
- Dzieło, które musi wzrastać w pokorze 
 

„Po modlitwie, pisze Założyciel, nic nie wspomoże postępu Instytutu tak jak 

 
813 Summ., s. 51, ad 78,4; cf. s. 26, ad 78,4; s. 94, ad 78,4. 
814 Summ., s. 114, ad 78,4; cf. s. 147, ad 78,4; s. 172, ad 78,4. 
815 Summ., s. 133, ad 78,4. 
816 Summ., s. 78, ad 78,4. 
817 List do Prefekta Propagandy, z 26 marca 1896 roku; cf. B.D., doc. VII, 6, s. 211. 
818 B.D., s. 241-242. Będąc dalekim od odbierania powołań innym dziełom, Sługa Boży skierował pewną 
ich liczbę do różnych instytutów (B.D., s. 201). 
819 B.D., s. 241. 
820 B.D., s. 242. 
821 Summ., s. 42, ad 78,4. 
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solidne cnoty, a w szczególności ubóstwo, posłuszeństwo i pokora” (conctit. n. 710). 
 
Założyciel miał zwyczaj mówić do swoich uczniów: 

„Żadna rzecz się nie rozrasta, nie rozwija, tylko przez tego, kto ją rozpoczął... 

Odnosi się to do wszystkiego, ale zwłaszcza do Dzieła. Od samego początku ubóstwo i 

prostota królowały w domu. To przez nie Dzieło się rozpoczęło i dzięki nim musi dalej 

istnieć”822. 

 

Według świadków, Sługa Boży zachęcał też często swoich uczniów do pokory i 

skromności: 
„Zawsze zachęcał nas, by pozostawać pokornymi. W takim tylko przypadku 

nasze Zgromadzenie przetrwa”823. 
„Często mawiał: »Nie powinniśmy czynić wiele hałasu. To nie ci, którzy go wiele 

czynią, zmieniają świat, ale ci którzy pracują pokornie i ze skromnością«”824. 
„Nie myślcie, mówił, że ponieważ jesteście wychowywani w godności, nie 

zabraknie wam pokory i praktykowania cnoty... Im bardziej stosować się będziecie do 
pokory i prawdziwych cnót religijnych, tym więcej dobra uczynicie duszom i tym 
bardziej siebie samych będziecie uświęcać”825. 
 
- W duchu Świętej Rodziny 
 
Jak mówi świadek, Założyciel zachęcał swoich przyszłych misjonarzy do czerpania 
wzorców z pokory Świętej Rodziny: 

„Wielokrotnie mówił nam, że pokora była cnotą par excellence Świętej Rodziny 
i przeto równocześnie Misjonarzy Świętej Rodziny”826. 
 
W jednym ze swoich upomnień dla wspólnoty, Sługa Boży powiedział: 

„Kiedy przedstawia się wam Świętą Rodzinę za wzór, nie czujcie się mało 

szanowani, ponieważ proponuje się wam to, co jest najwybitniejsze na ziemi. Cóż za 

wzór  Jezus, Maryja, Józef! Och! Moje dzieci! Będziecie wychwalane na ziemi i w niebie, 

jeśli postaracie się naśladować wzór, który jest wam proponowany  Świętą Rodzinę. 

Duch Jezusa, Maryi i Józefa daje i zawsze będzie dawał siłę oraz powodzenie Dziełu. To 

właśnie w tym duchu będzie ono rozkwitać”827. 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
822 DL, s. 438-439. 
823 Summ., s. 152, ad 78,4. 
824 Summ., s. 188, ad 78,4. 
825 DL, s. 551. 
826 Summ., s. 166, ad 78,4. 
827 Adn. Dzb, z 9 listopada 1906, AB. 



125 
 

Heroiczność cnót  podsumowanie 
 
 

 
W swoim traktacie o kanonizacji świętych Benedykt XIV wymienia podstawowe 

kryteria odnoszące się do heroiczności cnót Sługi Bożego: 
 
- wyższy stopień w sposobie postępowania; 
- integralność cnót; 
- czas trwania i stałość, która czyniła z cnoty nawyk, jakby drugą naturę; 
- łatwość działania i radość, która sprawiała, że cnota ta była zdeterminowana przez 
łaskę828. 
 
1. Wyższy stopień w sposobie postępowania 
 
Świadectwa w procesie ujawniają, że Sługa Boży praktykował cnoty w stopniu 
nadzwyczajnym; to właśnie zeznają świadkowie, którzy przeżyli z nim wiele lat: 

„Jego cnotliwe życie było wyjątkowe”829. 

„Tak, nie tylko cnotliwy, ale wręcz bardzo cnotliwy”830. 
„Już kiedy był młody, postrzegałem go jako człowieka nadzwyczajnie świętego. 

Wyróżniał się poród tych wszystkich, których widziałem wokół siebie”831. 
„To nie był człowiek po prostu dobry, ale święty, który zasługuje by być 

wyniesionym na ołtarze. Zawsze byłem o tym przekonany”832. 
„W moich oczach, mówi ojciec Pikpucyn, dawny uczeń Sługi Bożego, był to 

człowiek wybitny i nadzwyczajny w swojej pobożności i odrazie dla świata. Oto moje 
zdanie, które miałem już wtedy i które zawsze jest moim, nawet po poznaniu tak wielu 
przełożonych”833. 
 
Mgr Dekkers, dawny wikary z Grave potwierdza ze swojej strony: 

„Uważam go za wyjątkowo pobożnego, umartwiającego się zakonnika i za 
wzorowego księdza”834. 
 
Świadkowie bez zastrzeżeń upatrują tę heroiczność Sługi Bożego w jego darze: 

„Tak, oddał się on całkowicie dla dobrej sprawy, dla zbawienia dusz i dla 
misji”835. 

„Przyznaję, że dla mnie był tylko ojciec Berthier, zeznaje dawny saletyn. 
Podziwialiśmy go przede wszystkim za jego pobożność i ducha wiary, za jego 
nadzwyczajną zdolność do pracy i to jak pracował, za misje i rekolekcje, które (sic!) 
głosił i za ogromną pracę, która musiała wymagać przygotowania i za zredagowanie 
jego licznych książek, za to, że mógł spędzać dni i noce w konfesjonale”836. 
 

 
828 Benedykt XIV, Opus de Servorum Dei Beatificatione et beatorum canonizatione (...), ed. Novissima, 
Prati 1839, V. III, cap. 21, n. 10 i 11.  
829 Summ., s. 209, ad 45,2; cf. s. 287, ad 45,2; s. 181, ad 45,2. 
830 Summ., s. 200, ad 45; cf. s. 196, ad 45,2. 
831 Summ., s. 296, ad 45,2. 
832 Summ., s. 15, ad 45,2. 
833 Summ., s. 174, ad 45,1. 
834 Summ., s. 215, ad 45. 
835 Summ., s. 80, ad 45,2. 
836 Doc. priv., n. 51, s. 562-563. 
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2. Integralność cnót 
 

Według zeznań w procesie okazuje się, że Sługa Boży praktykował całość cnót w 

sposób wybitny: 
„Sługa Boży był przykładem we wszystkich cnotach, przede wszystkim w życiu 

zakonnym”837. 
„Mogę tylko wzorować się na tym wszystkim co widziałem i co słyszałem”838. 
„Nigdy nie widziałem człowieka równie cnotliwego. Wszystkie cnoty 

praktykował w najwyższym stopniu”839. 
 
Świadectwa te są potwierdzone przez zeznania w procesie, które dotyczą 
praktykowania przez Sługę Bożego cnót teologicznych, kardynalnych i moralnych; 
zeznania te ukazują w tym samym czasie brak poważnych oskarżeń przeciw 
praktykowaniu tych cnót840. 
 
3. Czas trwania i stałość 
 

Ojciec Berthier wiernie praktykował cnoty przez całe swoje życie, jak można stwierdzić: 

 

- przez ustawiczną gorliwość w popieraniu powołań zakonnych i kapłańskich: 

 

„Będąc zawsze zajętym powołaniami duszpasterskimi, mówił swoim uczniom, 

czynię to nadal i czynić to będę zawsze z dobroci serca”841. 

 
Według świadka, wspieranie powołań zakonnych było: 

„jedną ze skłonności ojca Berthiera. Ileż on ich naznaczył!”842. 
 
Jeszcze kilka miesięcy przed śmiercią, ojciec Berthier opublikował długi artykuł: O 
Niedostatku świętych powołań, kwestii, która leżała mu na sercu. Pisze do księży i 
wiernych: 

„W gestii dobrych księży i dobrych zakonników leży zbawienie nasze, naszej 
rodziny, kraju i całego wiata”843. 
 
- przez codzienne znoszenie ułomności i niewygód życia wspólnotowego, jak 
podkreślają świadkowie: 

 
„Posiadał on ogromną siłę. Z wielką cierpliwością znosił codzienne, drobne 

niedogodności. Mawiał: »W dniu, w którym nie pojawię się na wspólnych zajęciach, 
będziecie wiedzieli, że jest ze mną bardzo źle«”844. 

„Dzień i noc przestrzegał reguły. Nie czynił od niej wyjątków”845. 
„Aż do śmieci rygorystycznie przestrzegał życia wspólnotowego”846. 

 
837 Summ., s. 34, ad 45,1. 
838 Summ., s. 89, ad 45,1. 
839 Summ., s. 233, ad 45,2. 
840 Cf. Exposé o cnotach: B. C. D. 
841 Adn. Hellmanna, z 18 wrzenia 1905, s. 201. 
842 B.D., s. 84. 
843 B.D., s. 369. 
844 Summ., s. 172, ad 76. 
845 Summ., s. 94, ad 77,3. 
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- przez stające się jego drugą naturą praktykowanie cnoty, jak mówią świadkowie: 

 

„Raz lub dwa razy publicznie wyznał: »Gdybym nie zadawał sobie gwałtu, nie 

wiem kim bym był«. Mówił to, by nas pobudzić do cnoty”847. 
„Z natury był porywczy. Jednakże potrafił opanować się, najczęściej do tego 

stopnia, że mogliśmy go uznać za najspokojniejszego z ludzi”848. 
„Pokora sprawiała wrażenie cnoty wrodzonej mu, do tego stopnia, że jest 

absolutnie zbędne mówienie o niej, tym, którzy z nim żyli”849. 
 
4. Łatwość działania i radość 
 
Dla ojca Berthiera, mówi świadek: 

„Miłość do Boga była środkiem wokół którego wszystko się obracało”850. 

 

To z jego całkowitego oddania się Bogu wypływała łatwość i radość cnotliwego życia 

Sługi Bożego. Jako młody ksiądz, ojciec Berthier zapisał w swoim notatniku 

rekolekcyjnym: 

„Zlekceważę tysiące obaw i zmartwień, które koncentrują mnie na samym sobie 

by rozszerzać moją duszę w miłości”851. 
 
Do pragnącej odnaleźć spokój duszy duchowej córki napisał: 

„Pragnę, abyś sama poznała naszego Pana. Rozszerz swoje serce w ufności i 

miłości do dobrego Pana”852. 
 
Wielkim szczęściem było dla ojca Berthiera spotkanie podczas swojej posługi serc 
prawdziwie kochających Boga: 

„Nasza posługa tu (na La Salette), pisze do księdza Douare, jest wielką pociechą, 
gdyż codziennie jesteśmy świadkami przypadków łaski i często spotykamy dusze w 
nadzwyczajny sposób kochające Boga”853. 
 
Sługa Boży był przygnębiony widząc tych, którzy w swojej niedoli ignorowali szczęcie 
kochania Boga: 

„Nieszczęśliwi w ich ubóstwie, pisze on, w smutkach, które ich dręczą 
znajdowaliby pocieszenie w miłości Boga, gdyby potrafili jej skosztować”854. 
 
Aby rozszerzyć na wszystkie serca szczęcie jakim jest miłość do Boga, ojciec Berthier 
wydał swą książkę zatytułowaną: Sztuka bycia szczęśliwym, by na jej kartach napisać: 

„Oświetlają rozumy i rozpalają serca, ze znajomością Boga, rozlewając wszędzie 
miłość jego nieskończonej doskonałości, spokój i szczęcie, które z niego wypływają”855. 

 
846 Summ., s. 261, ad 1. cf. supra, s. 96-97. 
847 Summ., s. 41, ad 76,4. 
848 Summ., s. 187, ad 76,4. 
849 Raport Hellmenna, z 1909; B.D., s. 123-124; 186. 
850 Summ., s. 183, ad 62. 
851 B.D., s. 90. 
852 List z marca 1899, AB. 
853 B.D., s. 64. 
854 Berthier J. MS, L`art d`être heureux, Paryż 1904, s. XLVIII. 
855 Tamże, s. XLIX; cf. B.D., s. 249-250. 
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Pierwszy biograf donosi, że Założyciel z niezrównanym naciskiem mówił do swoich 
uczniów o szczęściu jakim jest otwarcie swego serca na miłość Boga: 

„Kiedy kocha się Boga  mówił im  serce się rozszerza, obejmuje nieskończoność, 
samo staje się nieskończonością... Są też serca, które pozwalają sobie rosnąć przez 
miłość Boga. Och! Kochajmy więc Boga! Oby Bóg był dla nas wszystkim, a będziemy 
bogaci kiedy przywiązujemy się do czego innego, cokolwiek by to było, jesteśmy 
nieszczęśliwi”856. 
 
W powodzeniu i niepowodzeniu, zeznaje świadek, mówił im ojciec Berthier, że 
prawdziwe szczęcie jest tylko w miłości Boga: 

„Bardzo często, tak często, że pamiętam do dziś, mówił: »Nie ma szczęścia ani w 
tym, ani w innym życiu, jak tylko dla świętych«. Przy każdej możliwej okazji, np. 
podczas obierania warzyw, wielokrotnie mówił: »Dzieci moje, kochajmy dobrego Boga, 
kochajcie Go mocno«”857. 
 
Uczucia, jakimi przepełniony był Sługa Boży, pozostawiały ślad na członkach wspólnoty: 
 
- bądź w Loèche (Szwajcaria), jak pisze ojciec Grenat MS: 

 

„Lubił poświęcać część swoich przerw i część wakacji na sprawdzanie i 

kierowanie pracami fizycznymi. Chodził od jednej do drugiej grupy, swobodnie 

gawędząc z każdym, rozweselając nas, kilkoma miłymi słowami zachęcając do pracy i 

żwawo ruszając łopatą lub motyką”858. 
 
- bądź w Grave, jak zeznaje świadek: 

 
„Wzajemna zgoda i miłość bliźniego były ogromne mimo różnych narodowości. 

Królowała tam jednomyślność, radosna i szlachetna zgoda”859. 
„Był to człowiek bezpretensjonalny i we wszystkim naturalny”860. 

 
Ci, którzy przez wiele lat żyli z Założycielem, nie wskazali na jego nadprzyrodzone, 
nadzwyczajne talenty, chyba że, mówi świadek: 

„Ze wszystkich jego czynów i posunięć mogę wywnioskować, że najwyraźniej żył 
Bożą obecnością”861. 
 
Zresztą Sługa Boży z troską mówił im: 

„Nie zapomnijcie moje dzieci, że doskonałość jest poświęceniem... Dokładne 
wykonywanie swoich obowiązków jest tym co należy robić przede wszystkim. Cała 
pobożność jest niczym bez tego”862. 
 
Bardzo dobry jest ten zachowany przez uczniów obraz Założyciela, zakonnika 
wyróżniającego się niezmienną i pokorną wiernością codziennym obowiązkom: 

 
856 DL, s. 504-505. 
857 Summ., s. 48, ad 62. 
858 B.D., s. 124. 
859 Summ., s. 82, ad 68. 
860 Summ., s. 173, ad 82. 
861 Summ., s. 167, ad 82. 
862 DL, s. 438. 
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„Myślę, że zakonnik powinien żyć tak, jak żył Sługa Boży. Wszyscy myślimy: 
takim trzeba być, bo to jest właśnie to, co on nam pokazał”863. 

 

 

 

 

Aktualność procesu 
 

 
Przyglądając się życiu i dziełu Sługi Bożego, możemy podkreślić jego otwartość 

na potrzeby Kościoła tego okresu, a w szczególności: brak księży i misjonarzy, 
kształcenie doktrynalne i duchowe księży i wiernych, potrzebę chrześcijańskiej odnowy 
rodziny. 

Aby wypełnić lukę, jaką był niedostatek pracowników misji, ojciec Berthier 
założył Instytut mający zgromadzić i wykształcić młodych, którzy ze względu na swój 
wiek, a czasem ubóstwo nie zostali przyjęci do seminariów i szkół apostolskich. Po 
zaaprobowaniu przez wysokich hierarchów ani sceptycyzm niektórych duchownych, 
ani napotkane trudności nie były w stanie naruszyć jego ufności w Boga. 

W Kościele francuskim, wskutek wstrząsów politycznych i społecznych, księża 
potrzebowali nowego sposobu na teologię i na kazania, ponieważ bogobojny zapał nie 
wystarczał już, by wierni uświadomili sobie swą wiarę. W odpowiedzi na te potrzeby 
ojciec Berthier nie ustawał w dawaniu księżom niezbędnych im w ich posłudze narzędzi 
i w czynieniu nauki Kościoła przystępną dla wszystkich wiernych. Ze szczególną troską 
kultywował życie poświęcone Bogu, wskazując piękno i szczęcie stanu zakonnego oraz 
broniąc celibatu i dziewictwa przed tymi, którzy oceniali, że życie takie jest szkodliwe 
dla jednostek i bezużyteczne dla społeczeństwa. 

Ojciec Berthier szczególnie zajmował się rozpalaniem w rodzinach ducha 
chrześcijańskiego, pomagając im swoimi słowami i pismami uwiadomić sobie ich 
wybitną godność w świetle tajemnicy Świętej Rodziny z Nazaretu. To właśnie 
pobudzając rodziny w tym rozumieniu wiary, zamierzał przygotować żyzny teren do 
wyłonienia się powołań kapłańskich i zakonnych. Założyciel chciał, by Święta Rodzina 
była również formą, z której kształt bierze jego wspólnota misjonarzy, aby jej 
duszpasterstwo było jeszcze bardziej urodzajne; aby Święta Rodzina była, według 
niego, prawdziwym źródłem całego chrześcijańskiego duszpasterstwa. 

Aż do naszych czasów te różne aspekty życia i duszpasterstwa ojca Berthiera nie 
straciły nic ze swej potrzeby. Jego intensywna działalność ukazuje, że całe jego życie 
było zjednoczone w Bogu: bez wątpienia to jest pierwsza potrzeba współczesnego 
duszpasterza. 
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863 Summ., s. 44, ad 82. 


