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

2

Drodzy Współbracia Misjonarze Świętej Rodziny

Dzięki niech będą Panu Bogu za błogosławieństwo, a ludziom za to, że
przyczynili się do przetłumaczenia, opracowania i wydania Summarium drugiej części
Positio, dzieła opracowanego dla procesu beatyfikacyjnego przez naszego Współbrata z
Prowincji Francuskiej, Ks. Edouarda Josta MS.
Druga część wydanego dzieła zawiera świadectwa świadków zebrane w trakcie
procesu beatyfikacyjnego. Dzięki tym świadectwom poznajemy bogactwo osobowości i
świętości życia Ks. Jana Berthiera.
Wierzę, iż ta kolejna część omawianego dzieła przyczyni się do jeszcze lepszego
poznania naszego Ojca Założyciela oraz ducha Świętej Rodziny z Nazaretu.

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

Z modlitwą

Ks. dr Włodzimierz Burzawa MSF
Prowincjał

3
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BUSCODUCEN
BEATIFICATIONIS ET CANONIZATIONIS
SERVI DEI

Ioannis Berthier
SACERDOTIS
PROF. INST. MISSIONARIORUM DOMINAE NOSTRAE A LA SALETTE
FUNDATORIS CONGREGATIONIS MISSIONARIORUM A S. FAMILIA
(18401908)

SUMMARIUM

SUPER DUBIO
An constet de virtutibus theologalibus Fide, Spe, Caritate tum in Deum
tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia,
Fortitudine earumque adnexis in gradu heroico, in casu et ad effectum
de quo agitur.
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SUMMARIUM
PROCESU ZWYCZAJNEGO W BOIS-LE-DUC
(od 21 grudnia 1950 do 18 marca 1953 roku)
I
PROCESU INFORMACYJNEGO W GRENOBLE
(od 27 lipca 1951 do 20 lutego 1952 roku)

I. PROCES ZWYCZAJNY
A. Świadkowie
38 świadków pojawiło się w procesie zwyczajnym, aby zaświadczyć o heroiczności życia
i cnotach Sługi Bożego oraz o jego renomie świętości:
29 to świadkowie de visu (naoczni) i obcowali oni ze Sługą Bożym:
- 17 Misjonarzy Świętej Rodziny,
- 1 ksiądz diecezjalny,
- 1 zakonnik,
- 10 świeckich.
8 to świadkowie de visu i ab auditu (ze słyszenia):
- 2 księży diecezjalnych,
- 2 zakonników,
- 4 świeckich,
1 zakonnik świadek ab auditu.
3 świadków zostało powołanych do Trybunału, aby zaświadczyć o wyzdrowieniu:
a) Maria Meier (siostra Rishberta), sesja XXXIX, z dnia 27 lutego 1952
roku (Proc., fol. 383),
b) Anna Niesen (siostra Maria Gratia), ta sama sesja (Proc., fol. 383),
c) Magdalena Wörtz (siostra Filitea), ta sama sesja (Proc., fol. 386).
B. Lista świadków
1. Antoni Trampe, urodzony w Wiltrop, koło Soest (Niemcy), 22 sierpnia1876
2. Edward Auth, urodzony w Mittelkalbach (Niemcy), 3 października 1876
3. Michał Moritz, urodzony w Roxheim (Niemcy), 12 grudnia 1880
4. Maria Jan Wortelboer, urodzony w Veeam (Holandia), 16 grudnia 1884
5. Mateusz Wilkens, urodzony w Groningue (Holandia), 30 czerwca 1888
6. Lambert van Groeningen, urodzony w Arnhem (Holandia), 8 lipca 1879
7. Adrian Klaauw, urodzony w Naaldwijk (Holandia), 26 marca 1876
8. Henryk Cremer, urodzony w Düren (Niemcy), 30 wrzenia 1879
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9. Ferdynand Nolte, urodzony w Essen (Niemcy), 7 stycznia 1888
10. Henryk Roeb, urodzony w Schevenhütte (Niemcy), 22 sierpnia 1881
11. Jan Franken, urodzony w Zeeland (Holandia), 20 maja 1875
12. Gerard Schnitzler, urodzony w Aldekerk (Niemcy), 10 października 1881
13. Tobie Bruinen, urodzony w Naaldwijk (Holandia), 16 marca 1879
14. Franciszek Spaan, urodzony w Amsterdamie (Holandia), 22 lipca 1885
15. Gustaw Oberlin, urodzony w Tuggen (Szwajcaria), 17 kwietnia 1885
16. Józef Ahlers, urodzony w Billerbeck (Niemcy), 1 stycznia 1880
17. Jan Streithoven, urodzony w Neersen (Niemcy), 7 marca 1883
18. Bernard Berk, urodzony w Zoeterwoude (Holandia), 28 kwietnia 1887
19. Mateusz Bauer, urodzony w Perdenbach (Niemcy), 20 lutego 1884
20. Gabriel Scholten, urodzony w Herzogenrath (Niemcy), 20 czerwca 1881
21. August Stolz, urodzony w Montlingen (Szwajcaria), 13 września 1878
22. Piotr Heinzen, urodzony w Pittenbach (Niemcy), 21 listopada 1881
23. Henryk Wols, urodzony w Den Helder (Holandia), 17 lutego 1893
24. Jan Sieringh, urodzony w Rijpwetering (Holandia), 21 maja 1883
25. Jan Stoop, urodzony w Oude Niedorp (Holandia), 11 kwietnia 1888
26. Jan Weisgerbe, urodzony w Esch/Alzette (Luksemburg), 7 listopada 1882
27. Franciszek Dekkers, urodzony w Tilbourg (Holandia), 16 stycznia 1869
28. Wawrzyniec Classen, urodzony w Arnolsweil (Niemcy), 1 kwietnia 1885
29. Gerard Popelier, urodzony w Grave (Holandia), 29 czerwca 1884
30. Antoni Luykx, urodzony w Grave (Holandia), 21 kwietnia 1878
31. Katarzyna Rijswijk, urodzona w Kaatsheuvel (Holandia), 19 grudnia 1874
32. Jan Otten, urodzony w Duiven (Holandia), 29 kwietnia 1880
33. Edward Schröder, urodzony w Anküm (Niemcy), 21 lipca 1866
34. Jan Goossens, urodzony w Bois-le-Duc (Holandia), 5 czerwca 1885
35. Jan-Jakub Noor, urodzony w Grave (Holandia), 27 maja 1874
36. Józef Walter, urodzony w Grave (Holandia), 2 wrzenia 1884
37. Maria Meier, urodzona w Voswendel lez Waderen (Niemcy), 25 stycznia 1905
38. Anna Niesen, urodzona w Essen (Niemcy), 13 marca 1897
39. Magdalena Wörz, urodzona w Naskenstadt (Niemcy), 13 lipca 1893
40. Teodor Grunnemann, urodzony w Dreusteinfurt (Niemcy), 14 listopada 1881
41. Sebastian Futterer, urodzony w Aldringen (Belgia), 8 czerwca 1879
42. Piotr Ramers, urodzony w Zündorf (Niemcy), 10 lutego 1891
(pierwszy w procesie informacyjnym)
43. Germain Arthaud, urodzony w St-Baudille et Pipet (Francja), 31 maja 1864
(drugi w procesie informacyjnym)
44. Ksawery Zuber, urodzony w Toerbel del Viège (Szwajcaria), 9 marca 1871
(trzeci w procesie informacyjnym)
45. Klementy Bonthoux, urodzony w Côtes de Corps (Francja), 22 listopada 1867
(czwarty w procesie informacyjnym)
46. Józef Fabre, urodzony w Manhac (Francja), 30 października 1880
(piąty w procesie informacyjnym)
47. Karol Grenat, urodzony w Mouthey (Szwajcaria), 21 kwietnia 1870
(szósty w procesie informacyjnym)
48. Wiktor Roux, urodzony w Lugan (Francja), 22 kwietnia 1878
(siódmy w procesie informacyjnym)
49. Edmund Granier, urodzony w Neapolu (Włochy), 7 listopada 1884
(ósmy w procesie informacyjnym)
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C. Świadkowie nieobecni
4 świadków napotkało przeszkody niepozwalające na stawienie się przed oblicze
Trybunału w procesie zwyczajnym:
a) Brat Olaf, kapłan, cierpiący na neurastenię i uwiąd starczy (poświadczył doktor
Dollendorf, Proc., fol. 512),
b) Gerard Jansen MSF, dotknięty niedyspozycją fizyczną i psychiczną (poświadczył
członek komisji H. Cremer, Proc., ff. 513-514),
c) Teodor Mudde, zmarły (wyciąg z rejestru urzędu stanu cywilnego w Harlem, z dnia
12 grudnia 1951, Proc., fol. 514),
d) Mateusz Michalon, zmarły (świadectwo zgonu z merostwa w Ceilhes-Rocozels
(Francja), z dnia 15 grudnia 1951, Proc., fol. 514).

D. Uwagi
a) Wszystkie odniesienia czynione są według Copia Publica. Jednakże, w sytuacji gdy
dwie kolejne sesje noszą ten sam numer XVII, nadawano im tytuł sesja XVIIa i sesja
XVIIb.
b) Zeznania z procesu zwyczajnego oddawane były w językach holenderskim i
niemieckim. Tłumacz na język francuski deklaruje (Proc., fol. 402) staranne przełożenie
wszystkich aktów Trybunału. Będąc holendersko-języcznym, pozwolił wymknąć się
niepoprawnością, które my pozwoliliśmy sobie sprostować według tekstu
oryginalnego.
c) Wszystkie zeznania, mogące spowodować pojawienie się pewnych sporów,
opublikowano w ich całości; pominięto jedynie odpowiedzi, które były czystymi
powtórzeniami albo wyłącznie zapewnieniami, a które nie wnosiły nic do sprawy.

II. PROCES INFORMACYJNY
A. Świadkowie
8 świadków pojawiło się w procesie informacyjnym:
7 to świadkowie de visu, którzy obcowali ze Sługą Bożym:
3 Misjonarzy Świętej Rodziny,
4 Misjonarzy z La Salette,
1 zakonnik MSF świadek de visu i ab auditu.

B. Świadkowie nieobecni
3 świadków napotkało przeszkody niepozwalające na stawienie się przed oblicze
Trybunału w procesie podaniowym:
a) Camille Monet, duchowny, 93 lata, niedołężny (poświadczył doktor Macquart, Proc.,
fol. 63),
b) Józef Comte, duchowny, 85 lat, dotknięty licznymi ułomnościami (poświadczył
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doktor Emil Reise, Proc., fol. 63),
c) Louis Jacquet MS, kaleka, droga z La Salette niedostępna z powodu zaśnieżenia (list z
usprawiedliwieniem od T. R. P. Główny Przełożony MS, z 24 listopada 1951, Proc., fol.
63). Ojciec Jacquet dostarczył Trybunałowi dwie pisemne relacje (7 października i 12
października 1951), w których to oddaje on swe świadectwo o Słudze Bożym (Proc., fol.
64).

III. PRZEDSTAWIENIE KWESTIONARIUSZA
(cf. Texte pp. 268-275)
1. do 9.
10.
11. do 20.
21. do 26.
27. do 33.
34. do 40.
41. do 42.
43. do 44.
45.
46. do 56.
57. do 61.
62. do 64.
65. do 69.
70.
71. do 75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83. do 86.
87.
88. do 92.

Zgodność świadka i jego źródeł informacji
Pytanie o zwłokę w Sprawie
Dzieciństwo, niższe i wyższe seminarium, ideał apostolski
Kapłaństwo i życie zakonne
Apostolstwo: kaznodzieja, pisarz, przewodnik duchowy, gorliwy w zapale
dla powołań
Założyciel
Nauczyciel i Przełożony
Przygotowania do śmierci i ostatnie godziny życia
Cnotliwe życie
Cnota wiary
Cnota nadziei
Umiłowanie Boga
Miłość bliźniego
Cnota roztropności
Cnota sprawiedliwości
Cnota siły
Cnota wstrzemięźliwości
Cnota pokory
Cnota posłuszeństwa
Cnota czystości
Cnota ubóstwa
Nadprzyrodzone zdolności
Opinia świętości
Otrzymane łaski
Szczerość i prawomocność zeznania

IV. ZAŁĄCZONA DOKUMENTACJA
Pewna liczba dokumentów, publicznych i prywatnych, została przestawiona w
procesie w Bois-le-Duc i w procesie w Grenoble. Dla dokumentów z procesu
zwyczajnego, cf. Proc., fol. 402 do 534; dla dokumentów z procesu informacyjnego, cf.
Proc., fol. 74 do 96.
Wolelibyśmy opublikować zbiór tych dokumentów w biografii
udokumentowanej, czyniąc je tym samym notami historyczno-krytycznymi.
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I świadek – W.O. 1 ANTONI MARIA TRAMPE
(profes zakonny Zgromadzenia Misjonarzy Świętej
Rodziny 74 lata („de visu”)
Sesja II z 10 stycznia 1951 r.
Sesja III z 17 stycznia 1951 r.
Sesja IV z 24 stycznia 1951 r.
Świadek obcował ze Sługą Bożym przez 9 lat
(od 1899 do 1908 r.)

Świadek był asystentem Założyciela i został wyznaczony przez niego na
dyrektora szkoły duszpasterskiej i scholastykatu. W 1919 r. wybrano go głównym
przełożonym, ponownie został nim w roku 1931 r.
Świadkowi temu postawione zostało pytanie o zwłokę w rozpoczęciu Sprawy.
Wyjaśnienie, że zwłoka ta nie była, w najmniejszym nawet stopniu, intencjonalna
znajduje się w aktach „Fakty i dokumenty mające związek z procesem informacyjnym o
Sprawie Sługi Bożego Jana Berthiera (cf, Proc., fol. 525). Ojciec Trampe i ojciec Ramers
(pełnomocnik redakcji „Articuli”) złożyli przed Trybunałem przysięgę słowami „nullam
fraudem, nullamgque negligentiam adfuisse In dilatione ultra triginta annos post
obitum S. D. humus proces sus” (Proc., fol. 524). W podsumowaniu, Trybunał orzeka:
„Ex relatis documentis sat Clare pateat tribunali ad construendum proces sum
informativum de fama sanctitatis et miraculorum S. D. Ioannis Berthier MS, deputato
hunc proces sum beatificationis ultra triginta annos post obitum praedicti S. D. data
opera dilatum non fuisse” (Proc., fol. 533). Po okazaniu zbioru akt, cf. Proc., fol. 24; 3536; 525-534, in „Załączona dokumentacji”.

1

Skrót od „Wielebny Ojciec” [uwaga tłumacza]
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Ad 32 interr. Proc. Fol. 24, repondit:
Przybyłem do Holandii 12 kwietnia 1899 roku i cały ten
czas obcowałem z ojcem Berthierem; przez 5 lat
miałem nawet miejsce obok niego w kaplicy.
Ad 4: Ze swojego własnego doświadczenia, jako
naocznego świadka, o ile wyraźnie nie było to inaczej
przeze mnie zadeklarowane.

§ 1.
Ogólniki

Ad 5: Nie
Ad 6: Tak, na cześć Boga, na cześć naszego Założyciela i
naszego Zgromadzenia.
Ad 7: 1. Tak, oczywiście, Vide ad. 3
2.Tak, oczywiście, nawet całkiem dobrze.
3. Częściowo, czytałem J.M. de Lombaerda MSF:
Premer Apotre de nos jours, 1910 i V. Hostachego MS:
Pere Jean Berthier, Grenoble 1943
Wiele wyczytałem w dziełach napisanych przez Sługę
Bożego.
Ad 8: Wielkim poważaniem, ponieważ postrzegam go
jako człowieka świętego.
Ad 9: Z całego serca!
Ad 10: 1. Stanowczo nie. Jestem nawet w stanie tego
dowieść i pozostawię potwierdzające to dokumenty do
dyspozycji Trybunału.

§ 2.
Zwłoka w sprawie

Ex officio: Chciał Ojciec rozpocząć proces, ale został on
zawieszony, a nawet więcej, sprawa się nie powiodła.
Jak to się stało?
R.: Poprzez różnego rodzaju okoliczności zostaliśmy
zmuszeni ją odroczyć do późniejszego wznowienia.
Wszystko to pojawiło się w dokumentacji, którą
przedłożyłem.
2. Ani trochę: rozpoczęcie sprawy tak szybko,
jak to tylko możliwe, było naszym najgorętszym
pragnieniem.
Ad 11: proc. fol. 25: 1. Wielokrotnie opowiadał mi, że
jego ojciec nosił go do szkoły na rękach. Opowiadał to
publicznie, podczas swoich dowcipnych wykładów.
Ad 12: Publicznie opowiadał: moja babka mówiła mi o
objawieniu z La Salette i wywarło to na mnie głębokie
wrażenie. Jak tylko rozpocząłem naukę w seminarium,
marzyłem aby zostać ubogim księdzem. Planem moim
było skłonienie siebie samego, by rozpocząć tydzień
ziemniakami i chlebem i żyć w ten sposób aż do

§ 3.
Powołanie

Kwestionariusz znajduje się na końcu publikacji.
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następnej niedzieli. Chciałem prosić biskupa o biedną i
niezapewniającą wynagrodzenia parafię.
Ad 14: Publicznie powiedział: „Oddaję cześć Bogu, który
dał mi świętą matkę”. O swym ojcu opowiadał niewiele.
Zobacz Ad 11.1. Pewnego dnia usłyszałem opinię, ale
nie przez niego wygłoszoną, według której jego ojciec
nie był nikim nadzwyczajnym.

§ 4.
Rodzice

Ad 16: Postawiłem mu pytanie: Czy wierzy Ojciec w La
Salette? Odpowiedział: „Tak, wierzę”. Mówił o tym
bardzo wiele. Całym sercem był misjonarzem z La
Salette.

§ 5.
Opinia
o La Salette

Ad 17: Wiem to tylko z książek.
2. Publicznie mówił: „W seminarium studiowałem
Kartezjusza, ale czułem, że było w tym wiele błędów. A
zatem swą filozofię privatum zbudowałem w oparciu o
doktrynę św. Tomasza. To właśnie dlatego należy
najpierw zdobyć rzetelną wiedzę teologiczną.

§ 6.
Odrzucenie
kartezjanizmu

Ad 18: Opowiadał publicznie: „Ojciec Giraud i ojciec
Archier byli świętymi”. Nie mogę stwierdzić z całą
pewnością, który z tych dwojga był jego przewodnikiem
duchowym.
Ad 19: Opowiadał publicznie: „Byłem za młody, by
otrzymać święcenia. Nie chciałem jednak zostać
wyświęcony w tym samym czasie, co dwaj moi rodacy,
skoro zdecydowany byłem nie odprawiać mojej
pierwszej Mszy św. w miejscu urodzenia, przeciwnie do
tego, co uczynić chcieli oni, a co byłoby rzeczą bardzo
przykrą dla moich rodziców. Ponieważ określił on to w
następujący sposób: „Pierwsza Msza św. i wszystko
tego dnia powinno być dla Boga”.
Święcenia udało mu się otrzymać, pomimo swego
młodego wieku, nie wiem jak uregulowana została
sprawa tej dyspensy.

§ 7.
Pierwsza
Msza św.

Ad 20, proc. fol. 26: Vide Ad 12,1. Pomysły miał
następujące: jego intencją było ufundowanie szkoły
kształcącej misjonarzy dla zagranicznych misji. Chciał
rozpocząć poprzez samo jej założenie, a kiedy miałby
już wielu wykształconych misjonarzy, wysyłałby ich na
misje.

§ 8.
Plan
duszpasterski

Ad 21: Publicznie mawiał: „Zdecydowałem się wstąpić
w stan zakonny po wizycie na La Salette”.

§ 9.
Powołanie
zakonne

Ad 22: Vide Ad 21.
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Ad 23: Vide Ad 19
Ad 24: 1. Publicznie odpowiadał: „Wielokrotnie
zmuszony byłem przerwać nowicjat z powodu
choroby”.
2. To jest coś, czego nie wiem; opowiadał czasem o
sobie samym, zwłaszcza o swym życiu wewnętrznym.

§ 10.
Nowicjat

Ad 26: Publicznie deklarował: „Choroby moje były dla
mnie łaską od Boga. Ponieważ to właśnie z ich powodu
oddałem się pisaniu.

§ 11.
Choroba

Ad 27: Powiedział publicznie: „Wygłosiłem kazania o
powszechnym posłannictwie w wielu diecezjach”.
Ad 29: 1. Ze wszystkiego wnioskuję, że był on
nadzwyczajnie gorliwym głosicielem misji ludowych.
2. Był bardzo ceniony jako głosiciel rekolekcji. Ja sam
miałem ich z nim kilka. Potrafił w prosty, ale
zdecydowany sposób głosić prawdę. Jeden raz mówiąc
o piekle otwarcie, zapytał samego siebie: „Czy
potępieni są wśród nas? Tak są”, brzmiała jego
odpowiedź. Było nas trzydziestu sześciu w kaplicy, sam
policzyłem. Zrobiło to przerażające wrażenie. Mówiąc
to, stukał dłonią w krzesło.
3. Pisał dla ludzi wszystkich klas i na każdy temat: o
dogmatyce, o moralności o ascezie.
4. Niepospolity: Włożył wiele wysiłku i wiele z siebie dał
dla powołań do zagranicznych misji. Także dla powołań
do duchowieństwa świeckiego. Pracował wreszcie dla
powołań do kapłaństwa. Był wszechstronny w tej
materii. Vide sub 80,2. Dla swego własnego
Zgromadzenia stosował „Compelle intrare”, jak to
miało miejsce zwłaszcza w Loeche, ale także i w
Holandii. Na około sześćdziesięciu kandydatów, których
przedstawiono na wstępie, przyjętych zostało około
dwudziestu, co znaczy, że wstąpili do szkoły
duszpasterskiej. Wszyscy, albo prawie wszyscy do tego
dążyli. Wielokrotnie słyszałem gdy tak właśnie o tym
mówił.
Chodziło mu o powołania ubogich i powołania
spóźnione. Przy spóźnionych powołaniach wymagał
ponadprzeciętnej inteligencji. Słyszałem, jak sam tak
mówił.
Gdy wstępowałem w kwietniu 1899, było 26
kandydatów, z których pozostali prawie wszyscy.
Później powiedział: „Pierwsze lata były najmniej
szczęśliwe”.
Mawiał: „Moje dzieci, byłem zbyt układny na początku
(w Grave) przy przyjmowaniu. Nie naśladujcie mnie w
tym.
5. Przez 4 czy 5 lat wiosną głosiłem kazania na misjach
ludowych we Francji i duży nacisk kładłem na kwestię
pogwałcenia świętości niedzieli. Oczywiste jest, że

§ 12.
Kaznodzieja

§ 13.
Duszpasterz, pisarz

§ 14.
Gorliwy dla
powołań

§ 15.
Wyjście do ludu
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ojciec Berthier traktował o tym. Opowiadał nam, że
sam chodził szukać ludzi, by przyprowadzić ich do
kościoła. Podobnie jak pewnego dnia udał się do ojca
rodziny, który był właśnie w trakcie orki, aby zaprosić
go do kościoła, by usłyszał śpiew swoich synów.
6. Na początku wszyscy uczniowi spowiadali się u niego,
ale od kiedy miał w Grave księży ze Zgromadzenia, on
sam już nie spowiadał. Zanim przybyli księże ze
Zgromadzenia, również ojciec Patrin i ojciec Pons
udzielali spowiedzi. Był też duchowym przewodnikiem
swoich uczniów. Kiedy tylko któryś z nas chciał
spowiadać się poza domem, choć było to dozwolone,
zobowiązany był go o to zapytać. Niezbędne było
poinformowanie mnie o tym, ponieważ byłem
nauczycielem nowicjuszy. Był jednakże jeden uczeń,
który w nowicjacie właśnie w tej kwestii, publicznie
wyraził swój sprzeciw. Powiedział: „To absurd, byśmy
wszyscy byli zmuszeni spowiadać się ojcu Berthierowi”.
Dotyczyło to czasu, kiedy ojciec Berthier był jeszcze
sam. Ten sam uczeń odszedł później i został księdzem
w Ameryce, gdzie zmarł. Nie przypominam już sobie
jego imienia.
Jego nauki odnosiły wielki sukces. Na La Salette to
właśnie do jego konfesjonału uczęszczano najczęściej.

§ 16
Spowiednik
i przewodnik
duchowy

Ad 30, proc. fol. 28: Nade wszystko chciał rozwinąć
powołania do kapłaństwa i szczególnie czcił Matkę
Boską; w swej nabożności był nią całkowicie
przeniknięty. W nowicjacie każdej niedzieli mieliśmy
wykłady poświęcone Matce Boskiej.

§ 17.
Specjalne
nabożeństwo
do Matki Boskiej

Ad 31: Często mówił: „Najpierw mężczyźni, potem
kobiety. Należy dać mężczyznom pierwszeństwo, tak w
misjach ludowych jak i w konfesjonale. Inaczej poczują
się odepchnięci”.

§ 18.
Pierwszeństwo
dla mężczyzn

Ex officio: Czy był on może antyfeministą?
R.: To nie o to chodziło, ale był on bardzo ostrożny w
stosunku do kobiet.
Ad 32, proc. fol. 29: To było jego pasją. Jego celem było
doprowadzenie do wyraźnego rozpowszechnienia
prawdy. Chciał widzieć łzy pokuty, a nie słyszeć oklaski.
Właśnie tego nas nauczał, powtarzając to wielokrotnie.

§ 19.
Cel kazania

Ad 33: Nauczał: „Każdy człowiek może dążyć do
doskonałości. My wszyscy jesteśmy wzywani do
doskonałości”. Często nam to mówił.
Ad 34: Jego głównym celem było wykształcenie wielu
misjonarzy i przygotowanie do misji zagranicznych.
Sprawą mniejszej wagi było zarządzanie parafiami tu i
tam, w których miało się znaleźć co najmniej dwóch
ojców i jeden brat pomocnik biskupa, albo trzech

§ 20.
Cel Zgromadzenia
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ojców; tak jak na misjach ludowych. W kwestii
spóźnionych powołań ojciec Berthier wykonał epokową
pracę. Jak sam opowiadał, napotkał przy niej wiele
sprzeciwów ze strony Zgromadzenia z La Salette.
Ad 35: Jego pierwszym projektem było przegłosowanie
celowości spóźnionych powołań jeszcze na La Salette.
Ale Zgromadzenie tego nie chciało. Sprzeciwiło się ono
także skróconej formacji. Zostało to jednak później
zaaprobowane przez Leona XIII.
Był zależny od Loeche, czemu bez wątpienia można
przypisać to, że nie mógł zrealizować swoich idei. A
zatem spróbował zrealizować je w swoim własnym
Zgromadzeniu. O takim obrocie spraw dowiedziałem
się z zasłyszanych słów.
Ad 36: Bez tego absolutnie nic. Wielokrotnie, także
publicznie, mówił, że nie zrobił nic bez aprobaty ze
strony Stolicy Apostolskiej.
Powiedział: „Jestem bliski zaprzestania Dzieła, jeśli
Ojciec Święty go nie aprobuje, chociaż byłoby to
ogromnym poświęceniem dla mnie i dla wszystkich
tych, którzy mi pomagali. Gdy przybył do Holandii, nie
wiedział czy kraj ten jeszcze należy do Zgromadzenia
Propagandy.

§ 21.
Posłuszeństwo
wobec Stolicy
Apostolskiej

Ex officio: Ale skąd Ojciec to wszystko wie?
R.: W domu wszyscy uważali to za prawdę.
Ad 37, proc. fol. 30: Jego wiara była wystarczająco
mocna, by pozwalać mu dostrzec w Przełożonym
wikariusza Boga. Przejawia się to także w fakcie, że
chciał pozostać członkiem Zgromadzenia z La Salette.
To był bez wątpienia ten duch, który prędzej wolałby
umrzeć niż zrezygnować z członkostwa w
Zgromadzeniu.
Ad 38: Przewidywał prześladowania religijne we Francji
i dlatego właśnie chciał wyjechać za granicę. W La
Salette poznał kilka dam z Rilbourga. Wyjechał do
Tilbourga i tamtejsza rodzina Brouwers przedstawiła go
opatowi Brouwers, plebanowi i kanonikowi z Bois-leDuc, który to z kolei wprowadził go w koneksje z
biskupem Van de Venem. Za 10 647 florenów kupił w
Grave koszary; kwota ta została zapłacona przez pewną
francuską Damę. Jak i rachunek dla tego, który ustalił
cenę.
3. Z największym poddaniem się świętej woli Bożej.

§ 22.
Posłuszeństwo
wobec swoich
przełożonych

§ 23.
Położenie
fundamentów
na obczyźnie

Ex officio: Skąd Ojciec to wszystko wie? To znaczy,
ostatni punkt?
R.: Mogę to powiedzieć z głębokim przekonaniem,
skoro spędziłem z nim 9 lat.
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Ad 39: Rozpowszechniał je pośród Panów książąt, a
także na obczyźnie; przedstawił się tam nawet un noir.
Taki sposób propagowania jest ogólnie znany. Kiedy
publikowano nową książkę, zawsze zamieszczał w niej
notę o swoim Zgromadzeniu; jest to rzecz, którą sam
widziałem.

§ 24.
Rozkwit
Zgromadzenia

Ad 40. 1. Zawsze mówił: „To najpiękniejszy wzór, jaki
możecie zobaczyć”. Także Leon XIII napisał wiele o
Świętej Rodzinie.
2. W domu, pośród nas, mówiło się: Kiedy początek
1905 roku przyniósł z Rzymu wiadomość, że dozwolone
zostało wyświęcenie dwudziestu księży, on w podzięce i
bez wątpienia ku chwale Świętej Rodziny zaczął
śpiewać w kaplicy Te Deum. Ale ja sam go nie
słyszałem, co wyraźnie zaznaczam.
Mgr Van de Ven powiedział: „Odkąd znam tego małego
człowieka, na powrót głęboko ufam Boskiej
Opatrzności”.

§ 25.
Wybór
Świętej Rodziny

Ad 41, proc. fol. 31: Rozpoczynał, stawiając na
pierwszym miejscu dobry przykład. Z natury był
pogodny także w przykrych okolicznościach. Był dobry,
ale w potrzebie potrafił być także stanowczy. Kiedy
przybył nowy uczeń (jeśli nie był Francuzem, nie mógł z
nim rozmawiać), obejmował go serdecznie, ale bez
pocałunku ani dotknięcia policzka.
Co się zaś tyczy jego nauczania, miał zwyczaj częstego
pytania, by nauczyć uczniów poprawnego mówienia.

§ 26.
Metoda nauczania

Ad 42. Był raczej ojcem niż przełożonym. Po jego
śmierci powiedziałem do dziekana Sprangersa:
„Pogrzebanie własnego ojca jest zawsze trudne dla
dzieci”. To była moja odpowiedź na oświadczenie
dziekana: „Pochowajcie go sami”. Podkreślał
przestrzeganie reguły zakonnej, szczególnie ciszy i
skupienia. Podczas rekolekcji trzymał się miejsca, gdzie
zachowana była cisza.
Surowo wymagał, by naruszenia reguły były
naprawiane. Pewnego dnia podczas rekolekcji ktoś go
poprosił o pozwolenie na coś. Jego odpowiedź
brzmiała: „Proszę mnie tutaj nie prosić”. (Było to w
refektarzu, w obecności innych). Podczas rekolekcji,
głoszonych przez innego ojca, wielu uczestników było
tak wzruszonych, że płakali przy stołach. To było dla
niego okazją do udzielenia pozwolenia na rozmowę,
chociaż dalej pozostał bardzo surowy w czasie ciszy.

§ 27.
Jego zalety
jako przełożonego

Ad 43. Zawsze z wieloletnim wyprzedzeniem, bo przez
dobre dziesięć lat, mówił o swojej śmierci.

§ 28.
Przygotowania
do śmierci

Ex officio: Czy bał się śmierci?
R.: Nie można tego powiedzieć, jednak postrzegał nagłą
śmierć jako ogromną łaskę od Boga, bo w ten sposób
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diabeł nie ma już więcej okazji, by człowieka kusić i
sprawić, by wpadł w grzech. To właśnie powiedział
pewnego dnia.
Ad 44, proc. fol. 32: Strażak Wiktor Burgard, student
zmarły we Francji, przyszedł w poszukiwaniu ojca
Karola i mnie do kaplicy z wiadomością: „Jeśli chcą
ojcowie widzieć ojca Założyciela za życia musimy iść
natychmiast, bo jest umierający”. Należy zaznaczyć, że
jeszcze dnia poprzedniego Ojciec wygłosił wykład; był
dość mocno przeziębiony. Podczas wykładu siedział, ale
fotel zastąpił chwiejną ławkę. Wskazywało to wyłącznie
na fakt, że był bardzo silnie przeziębiony. Gdy go
zastaliśmy, nie myśleliśmy jeszcze o tym, że umierał.
Jednak wkrótce miałem zmienić zdanie. Chory
powiedział: „Otwórzcie okno, bo się duszę”. Chciał
odprawić Mszę św., mimo że ojciec Karol powiedział, że
chciałby bardzo udzielić mu ostatnich sakramentów.
Kilkakrotnie, cztery do pięciu razy wyrażał swoją chęć
odprawienia Mszy św. Wówczas ja udałem się na
poszukiwanie świętych olejów i udzieliłem mu
Ostatniego Namaszczenia. Podczas przyjmowania
Ostatniego Namaszczenia nic już więcej nie mówił.
Ostatnie wypowiedziane słowa brzmiały następująco:
„Moje Dzieci, pozostawcie mnie w spokoju, jeszcze
odprawię Mszę św. Męczycie mnie”. Nie przyjął już
więcej Komunii św.; było to niemożliwe. Gdy udzielono
mu Ostatniego Namaszczenia, przyszedł dziekan
Sprangers,
który
dał
mu
błogosławieństwo
duszpasterskie z całkowitym odpuszczeniem grzechów.
Kiedy
zakończyłem
udzielania
Ostatniego
Namaszczenia, ojciec Delombaerde powiedział:
„Odszedł”. Wyszedłem stamtąd zaraz po tym, jak
dziekan Sprangers dał mu błogosławieństwo
duszpasterskie. Nie wiem, czy dziekan powiedział coś
jeszcze. Byłem głęboko wzruszony i cały dom zalał się
łzami.

§ 29.
Ostatnie godziny

Ex. officio: Czy był przytomny przyjmując Ostatnie
Namaszczenie?
R.: Tego nie wiem, ale wyraźnie mu powiedziałem, że
udzielę mu Ostatniego namaszczenia.
Ex. officio: Czy nikt mu nie udzielił rozgrzeszenia?
R.: Tego nie wiem; ja sam tego nie zrobiłem. Być może
udzielił mu je ojciec Karol, dziekan, albo jeden z innych
ojców.
2. Byliśmy przekonani, że zostanie świętym.
3. Przy otwartym grobie

§ 30.
Opinia świętości
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dziekan Grave powiedział, że przez swą wielką cnotę on
jest już w niebie. W tym momencie byłem tak
wzruszony, że nie pamiętam już nic więcej. Ojciec Auth
potrafił opanować się dłużej. Wiele modlimy się za
zmarłego albo gdy jest taka potrzeba, albo w innym
wypadku, o jego beatyfikację. Zresztą, czyniliśmy tak od
samego początku.
Ad 45, proc. fol. 33: 1. Osobiście jestem o tym głęboko
przekonany.
2. To nie był człowiek po prostu dobry, ale święty, który
zasługuje, by być wyniesionym na ołtarze. Zawsze
byłem o tym przekonany.

§ 31.
Cnotliwe życie

Ad 46. Tak, żył w wierze; jego życie w nieustającej
modlitwie mówi samo za siebie. Modlił się bez przerwy.

§ 32.
Wiara

Ad 47. Gardził błędami. Zawsze uważnie słuchał
autorów pochwalanych; tego samego też nas uczył i
tego wymagał. Trzymał się decyzji Stolicy Apostolskiej i
nam także to nakazywał. Żartując trochę dodawał:
„Jeśli trochę zbłądzić to w dobrym towarzystwie”.
Jako dziecko, mawiał, mój ojciec kazał mi czytać
Télémaque. On się temu sprzeciwiał, ponieważ miał
zastrzeżenia co do wielkości bóstw. Uważał, że to nie
jest zgodne z doktryną chrześcijańską.

§ 33.
Pogarda
dla błędów

Ad 48. 1. W wielkiej mierze.
2. Podczas rozmyślań z jego klatki piersiowej
wydobywał się dźwięk tak ostry, że aż był dla nas
nieprzyjemny. Raz w kaplicy, będąc w nowicjacie, jak
odmawiał „Pokutę”.
Podczas rozmyślań przez pierwszy kwadrans klęczał,
drugi stał, jakby to było zapisane w regule. Nigdy nie
siadał, nawet w końcowym etapie życia.

§ 34.
Duch modlitwy

Ad 49, proc. fol. 34: Cfr. Ad 47. To było wyrazem jego
miłości do Boga.
Ad 50. W wysokim stopniu cechował go zdrowy
rozsądek. Był to człowiek o nadzwyczajnym
charakterze. Wszystko niknie przy jego żywej wierze.
Ad 51. Zdecydowanie tak, ciągle to nam wpajał.
Często mówił że, by rozwiązać jakiekolwiek trudności:
„Moje dziecko, najpierw idź się wyspowiadać, a potem
wróć”. I opowiadał nam: „Często okazuje się, ze
wszystkie trudności zniknęły”.

§ 35.
Posłuszeństwo
Papieżowi
§ 36.
Głęboka
wiara
§ 37.
Napominania
do życia w wierze
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Ad 52. Zwykle swe bardzo liczne trudności znosił w
ciszy.

§ 38.
Znoszenie trudności

Ex officio: Czy postrzegał swoje trudności jako
pochodzące od Boga?
R.: Oczywiście, był o tym głęboko przekonany.
Ad 53. Vide Ad 20, Ad 35 et passim.
Ad 54. Kaplica była bardzo uboga; w dni świąt były w
niej kwiaty. Wszystko było stosowne, schludne i
bezpretensjonalne.
Wieczorem
4
października
zostaliśmy wszyscy ustawieni w półkole wokół ołtarza
Świętej Rodziny ozdobionego licznymi świecami. Miało
wtedy miejsce kazanie, poświęcenie się Świętej
Rodzinie i wypowiedzenie życzeń.
Ad 55. Odprawiał Mszę św. z ogromnym szacunkiem.
Ex officio: Ile czasu mu to zajmowało?
R.: Pół godziny.

§ 39.
Dbałość
o miejsce święte

§ 40.
Sposób
odprawiania Mszy św.

Ex officio: A kiedy odmawiał Mszę św. wraz z siostrami
czy trwało to dłużej?
R.: Tak, to na pewno: wówczas nic nie kazało mu się
spieszyć.
Ex offcio: Czy przygotowywał się do aktu łaski?
R.: Rozmyślania były przygotowaniem. Dokonywał aktu
łaski na swoim własnym miejscu, przez kwadrans.
Ad 56, proc. fol. 35.3 Pewnego dnia, po Komunii św.,
mówił o Świętej Eucharystii tak, jak nigdy go
mówiącego nie słyszałem, z wielką żarliwością i
miłością. Wyjaśnił „O sacrum Convivium”. Trwało to
może osiem minut.
Nauczył nas gorącej nabożności dla Świętej Eucharystii.
Zabraniał przystrajać korporały kwiatowymi haftami,
ponieważ drobiny Hostii Świętej mogłyby się do nich
przyczepić. Kiedy zdarzyło się to raz, z pewnym
oburzeniem odłożył korporał na bok na początku Mszy
św.
4. Vide Supra passim. Skomponował też wiele pieśni ku
czci Świętej Rodziny.
5. To była jego Małżonka. Jego miłość dla Świętej
Rodziny nie mogła wyeliminować jego umiłowania
Matki Boskiej z La Salette. Przez jego ucznia
wykonanych zostało kilka obrazów Matki Boskiej z La
Salette. Jeden z nich znajduje się w kościele w Grave,

§ 41.
Pobożność

18

inny w kaplicy, a trzeci był w domu bractwa w Grave,
który zresztą już nie istnieje, a ostatni w pałacu
biskupim w Boile-Duc
Ad 57, proc. fol. 37. Tak, często zachęcał, by mieć
większą ufność w dobrego Boga. Mówił więc: „On chce
nas ocalić. Daliśmy Mu dobrą okazję by nas tracić, ale
tego nie zrobił. Jest to więc dowód, że tego nie chciał”.

§ 42.
Nadzieja

Ad 58. Także i we wszelkich trudnościach miał wielką
ufność w Boga. Często tez mówił: „Powinniście
pozwolić działać Bogu. Nie należy się do tego wtrącać,
w przeciwnym razie zniszczymy jego dzieło, a czy musi
on naprawiać to, co zepsuliśmy?”. Taka była jego opinia
(pojawiała się wszędzie): „Jeśli tylko oddajemy się
Bogu, nie ma czego się obawiać”.

§ 43.
Ufność w trudnościach

Ad 59, Vide Ad 40 sub 2.
Istniała pewna trudność z zaaprobowaniem jego
Instytutu przez Najświętsze Zgromadzenie Propagandy.
Ale on nigdy o tym nie mówił.
Dowiedziałem się o tych trudnościach dopiero po jego
śmierci od ojca Delombaerde. On z kolei ujawił to w
swojej książce.

§ 44.
Fakt

Ad 60, proc. fol. 38. W trudnych chwilach sprawiał, że
modliła się cała wspólnota. Bo kto z zapałem łączył się z
nim w modlitwie, temu wierzyli wszyscy.
Recytowaliśmy wiec na głos trzykrotnie: „Święty
Espedycie, módl się na nami”. Kiedy z kolei kilkakrotnie
modliliśmy się w obliczu pewnych trudności (których on
nie nazywał), mówił: „Wspierając się, powoli je
pokonamy”. Podczas prześladowań we Francji
nakazywał wspólnocie każdego dnia odmawiać aż do
siedmiu razy Zdrowaś Maryjo z La Salette.
Jego ufność w Boga przejawiała się też w tym, co
wielokrotnie nam powtarzał: „Dzieci moje, nie spadnie
wam nawet jeden włos z głowy, jeśli taka nie będzie
wola Boża”.
Ad 61. Mówił: „Dzieci moje, kiedy się starzejemy,
dopuszczamy się wszelkiego rodzaju sprośności”.
Sensem tej wypowiedzi jest bez wątpienia to, że należy
pozostawać
ostrożnym
nawet
w
bardziej
zaawansowanym wieku.
Powiedział mi to osobiści, a uczynił to przy okazji
śmierci ojca Pons. Ojciec Berthier chciał przywołać ojca
Capucie, co ja uznałem za zbyteczne, mówiąc: „Ależ,
gdy człowiek jest tak święty!”.
Vide Ad 28 sub 2

§ 45.
Bojaźń Boża

Ad 62. Z pewnością kochał on Boga dużo bardziej niż
inni.

§ 46.
Miłość do Boga
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Ad 63. To co czynił, czynił niezawodnie, robił tez
wszystko, by i nas uczynić równie miłych Bogu. Bez
wątpienia żył tylko dla dobrego Boga.
Ad 64. 1. Sądząc na podstawie tego, czego nas nauczał,
był całkowicie oddany świętej woli Bożej. I to, że sam
postępował zgodnie ze swoimi słowami, jest moim
stanowczym przekonaniem.
2. Miał zwyczaj mówić: „Ten, kto przywiązuje się do
czego, kto nie jest w stanie odciąć się od wszystkiego,
nigdy nie zajdzie daleko w swej doskonałości”. „Trzeba
być obojętnym na wszystko… świętość jest tym, do
czego nas to doprowadzi”. Czy powiedział jeszcze:
„Obojętność na zaszczyty i pogardę, na pociechę bądź
zawód”, tego sobie nie przypominam.
3. Często widywałem, jak przystawał obok kwiatka i
wołając innych lub zwracając się do tych, którzy
znajdowali się w jego pobliżu, mówił: „Cóż za piękny
kwiat”. Wszyscy rozumieli, że mówiąc to, chciał
wychwalać Boga.
4. Wszyscy Ci, którzy go znali wiedzą, że wszystkie jego
rozmowy nosiły ślad jego miłości do Boga.

§ 47.
Oddanie się
woli Bożej

Ad 65, proc. fol. 39. 1. Wszystkie swe wypowiedzi
kończył zawsze słowami nawołującymi nas do
doskonałości. Jego celem było uczynić nas wszystkich
świętymi. Zawsze mówił też, że wszyscy są nawoływani
do dążenia do doskonałości.
2. Jego gorliwość dla zbawienia dusz była wyjątkowa.
Ale to, że kilkakrotnie bardziej oszczędny był w
rozporządzaniu swoim czasem niż w wydawaniu
pieniędzy, jest moim zdaniem trochę przesadzone, jak
mówi o tym paragraf 118. To, że kilka razy przerwał
swoją pracę dla modlitwy, jest być może prawdą, ale
nie jestem tego pewien. Któż mógł przypuszczać, że
przerywając modlił się; mógł przecież zastanawiać się
nad przedmiotem swojej pracy.
Nie zauważyłem, by spoglądał z miłością na obraz
Świętej Rodziny.
Wiem na pewno, że odmawiał z innymi cogodzinną
modlitwę, sam to zauważyłem.
3. Nie rozumiał holenderskiego i w konsekwencji nie
mógł tu spowiadać. Posiadał dar wzbudzania w ludziach
zaufania; zdobył zaufanie nas wszystkich.
4. Niedaleko od klasztoru w Grave zmarła protestantka,
której kazał zanieć Książkę dla wszystkich. Kiedy kobieta
ta
poważnie
zachorowała,
poinstruował
on
holenderskiego teologa, Henriego Paulsena, jak
powinien pomagać umierającym. Ten też w efekcie
towarzyszył chorej.
5. Jego celem było nauczanie ludu.
6. Przez ufundowanie Zgromadzenia, przede wszystkim
dla powołań biednych i spóźnionych.

§ 48.
Miłość bliźniego

§ 49.
Gorliwość
zbawiania dusz

§ 50.
Troska
o umierających

§ 51.
Pomoc dla powołań
20

Ad 66, proc. fol. 40. Dla każdego miał miłe słowo. Miał
zwyczaj mawiać: „Nie należy spodziewać się
wdzięczności od części ludzi. Nie wszędzie istnieje
wdzięczność”.

§ 52.
Walory
jego miłości

Ex officio: Czy był on człowiekiem uprzejmym z natury?
R.: Tak, właśnie taki był.
Miał zwyczaj nas wszystkich przytulać po spowiedzi.
Kiedy ojcowie Zgromadzenia także zaczęli spowiadać,
powiedział: „Aż do dziś dnia dawałem wam wyrazy
sympatii, nie będę tego już czynił więcej w przyszłości”.
Najwyraźniej nie chciał, aby inni musieli zacząć robić to
samo.
Jego miłość była powszechna, bez wyjątków. Mówił:
Jest dozwolone, by ojciec kochał jedno z dzieci bardziej
niż inne, tak jak Jakub kochał bardziej Józefa. On sam
jednakże nigdy nie pokazał żadnych preferencji. Nie
widziałem, by ulegał sentymentalności.
Cały świat przyznaje, że jego miłość była nadzwyczajna.
Ad. 67. 1. Myślę, że miał dobre spojrzenie na potrzeby
chorych. Zawarł układ z pielęgniarzem, że chorzy mogą
poczęstować się mięsem i chlebem w Infirmerie (jeden
z budynków na terenie dawnych koszar, w którym
niegdyś znajdował się szpital wojskowy stąd nazwa, a
w którym w opisywanych czasach mieszkały siostry
pomocnicze, znajdowała się kuchnia i izba pielęgniarska
przyp. tłum.) Jednego razu kazał zanieć cały chleb do
skosztowania przy łóżku chorego, w którego chorobę
nie wierzył. Wówczas chory natychmiast się podniósł.
Oczywiście kilka razy zdarzyło się, że o chorym
zapomniano, ale była to wina pielęgniarza.
2. Stwierdzenie z artykułu 181 zgadza się doskonale z
moim sprawozdaniem.

§ 53.
Troska o chorych

Ad 68, proc. fol. 41. Mimo, że miał uczniów różnych
narodowości, udało mu się stworzyć prawdziwie
rodzinnego ducha. Mawiał: „Nie ma tu Holendrów,
Szwajcarów, Francuzów, Niemców ani Polaków itd… są
tylko dzieci Świętej Rodziny. Nie rozróżniamy
narodowości, należy unikać mówienia o swojej
ojczyźnie, swoim domu, i ogólnie o wojnach między
różnymi narodami; należy unikać mówienia rzeczy,
które mogłyby urazić innych. Miłość bliźniego wymaga,
by mówiono korzystniej o tym, co dotyczy innych niż o
tym, co dotyczy nas samych”.

§ 54.
Troska
o zjednoczenie serc

Ad 69. Ofiarował wiele artykułów spożywczych
biednym, przede wszystkim chleb, ale nie pieniądze.
Kiedy gościł ludzi, sam pokrywał koszty hotelu.

§ 55.
Umiłowanie
biednych

Ad 70. Pewne jest, że we wszystkim postępował jak
człowiek bardzo roztropny. Często mówił: „Zachowujcie
właściwe proporcje. Jeśli się jednak od nich oddalimy,

§ 56.
Roztropność
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lepiej mieć zbyt dużo miłości bliźniego niż zbyt dużo
surowości”.
1. Opowiedział nam, że aby uzyskać jego aprobatę,
podporządkował
swoją
książkę
Stany
życia
chrześcijańskiego i powołań mecenasowi Sądu
Świętego,
dominikaninowi
Gatti`emu.
Często
opowiadał publicznie, że poprzez interwencję
kardynała Langénieux prosił Papieża Leona XIII o
aprobatę
i
błogosławieństwo
dla
swojego
Zgromadzenia.
2. Jego roztropność przejawiała się w korespondencji z
biskupem Bois-le-Duc.
3. Był bardzo układny w stosunku do wszystkich.
Zawsze przyjmował każdego z dobrocią!
4. Kiedy coś nam powiedział, wówczas kończyła się
dyskusja. Zabraliśmy go więc do policzenia pieniędzy.
Był bardzo skrupulatny w stosunku do siebie samego,
przynajmniej co się tyczy następującego przypadku.
Mianowicie okazało się, że powtórzył dwa razy słowa
konsekracji. Myślę nawet, że czynił to dość często. To
dlatego jeden z jego uczniów nie chciał już więcej służyć
mu do Mszy św. Jednakże był nakłaniany przez innych.
Doświadczyłem tego sam wielokrotnie, ponieważ był
moim przewodnikiem duchowym. W stosunku do tych
błahych trudności jego odpowiedź była następująca:
„Chodźmy więc”. Kiedy ktoś kto chciał zostać księdzem
pozbawione był zdrowego rozsądku, powinien
rozpocząć od braku zaufania do samego siebie, a
później często prosić o wskazówki, nie będąc upartym.
5. Często opowiadał nam, że odmówił rozgrzeszenia
pasterzom dusz, którzy zaniedbywali udzielania
sakramentów spowiedzi, Komunii św. i ostatniego
namaszczenia małym dzieciom, które, jego zdaniem,
miały prawo do rozgrzeszenia zwłaszcza będąc w
sytuacji zagrożenia śmiercią.
W stosunku do tego, co następuje, wskazane jest przez
świadka, że Sługa Boży publicznie mówił: „Pewna mała
czteroletnia dziewczynka, będąc wystarczająco
wykształcona, była nawet zdolna rozróżnić dobro od
zła”. Nie wiem już, czy dorzucił, że przypadek ten był
wyjątkowy.
Jeszcze przed rozporządzeniem o częstej Komunii św.
zachęcał nas od częstego jej przyjmowania. Dodawał,
że pisarze o duchowości dawali wskazówkę, że
Komunię św. należy zaniedbać raz w tygodniu. W
naszym zakonie praktykowało się Komunię św.
codzienną. Zdecydowanie sprzeciwiał się jansenizmowi.
6. Kilkakrotnie powiedział publicznie: „Lepiej jest
wynająć dom niż go kupić, ponieważ w takim
przypadku w czasie prześladowań będziecie mogli
swobodnie odejść”. Często tez mawiał, że nie powinno
być tak, by semestr podrożał do więcej niż 20 marek
niemieckich od osoby.

§ 57.
W relacjach
z Rzymem

§ 58.
W relacjach
z biskupem

§ 59.
W przewodnictwie
duchowym

§ 60.
Zachęta do
przyjmowania
Komunii św.
§ 61.
W rozporządzaniu
dobrami
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Ad 71, proc. fol. 42. 1. Czynił to bez wątpienia, ale o
tym nie mówił.
2. Był pełen respektu w stosunku do swoich
przełożonych, szczególnie tych z La Salette. Pewnego
dnia powiedział, ale tylko i wyłącznie do mnie:
„Ojcowie z La Salette w jego obecności skrytykowali raz
jego Dzieło, a jeden z ojców wyraźnie wystąpił, by
wskazać, że ojciec Berthier musi je porzucić”.
3. Vide AD 14 et Ad 11.
4. Pracował i męczył się właśnie dla niego, to znaczy dla
Zgromadzenia Świętej Rodziny. Ale był również
wdzięczny Zgromadzeniu z La Salette.

§ 62.
Sprawiedliwość
§ 63.
W stosunku
do przełożonych

Ad 72, proc. fol. 43. Dużo modlił się za tych, którzy
przynosili dobrodziejstwa dla jego Instytutu. Widziałem
też książkę, w której zanotowane były nazwiska
dobroczyńców. Każdego roku w okolicach świąt Bożego
Narodzenia uczniowie musieli pisać list do swojego
(swoich) dobroczyńcy (dobroczyńców). Uczeń musiał
odpowiedzieć pocztą zwrotną, kiedy tylko otrzymał coś
od dobroczyńcy. Kiedy rzecz darowana została tylko i
wyłącznie raz, miał pozwolenie, by odpowiedzieć w
święta Bożego Narodzenia. Zachęcał studentów do
uznania dla profesorów, ponieważ jak mówił: „jeśli jakiś
nauczyciel na świecie przez lata udziela lekcji za nic,
jesteście mu bez wątpienia bardzo wdzięczni. Otóż,
czego nikt nigdy nie zrobił, ci panowie robią dla was”.
Względem proboszcza z Grave jego wdzięczność
przejawiała się w tym, że zanosił mu pierwsze piękne
owoce ze swego ogrodu.

§ 65.
Wdzięczność

§ 64.
W stosunku
do swoich

Ad 73. To jest rzecz pewna!
Ad 74. Był po prostu grzeczny i uprzejmy; nie czyni
użytku z pewnych komplementów i był prostolinijny.
Często mówił: „Nie należy odrzucać zaproszeń i się
wpraszać”. Kiedy duchowny przychodził z wizytą, był
przyjmowany przyjaźnie; mógł zostać na posiłku i
przenocować. Jednakże nie lubił zapraszać na święta,
np. święto patrona, kiedy z kolei niektórzy jego
współbracia zabiegali o to, by być zaproszonymi, gdy
nadejdzie ich kolej. I to jest coś, czego on próbował
unikać.
Kiedy biskup był w Grave, złożył mu wizytę, ale nie
został na kolacji, chociaż był zaproszony.

§ 66.
Grzeczność

Ad 75 proc. fol. 44: Zawsze słyszałem, że on nigdy nie
poprosił o jałmużnę w Grave. Podejrzewam, że to
biskup Van de Ven poprosił go, by nie prosił o
jałmużnę. Jestem przekonany, że rachunki zawsze były
płacone na czas.

§ 67.
Bezinteresowność

Ad 76. 1. Vide Ad 40, sub 2. Co do tego, to myślę, że
biskup Van de Ven powiedział mu w ten sposób, tak mi
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się wydaje.
2. Zawsze był bardziej lub mniej cierpiący, także w
wieku bardziej zaawansowanym. Nigdy się na to nie
skarżył. Czy trwał cztery, czy pięć nocy pod rząd bez snu
pod ciężarem dusz, tego nie wiem, chociaż potwierdza
to artykuł 150.
3. Jednego razu po powitaniu wychodziliśmy z kaplicy.
Jeden ze studentów powiedział: „Pan X wygłosił dobre
kazanie”. „Tak powiedział inny, Przewielebny Ojciec
wszystko zaaprobował, był jakby trochę uśpiony
podczas kazania”. Przewielebny Ojciec usłyszał
poczynioną o nim uwagę. A zatem srogo zbeształ
studenta, który tę uwagę poczynił (Józef Wulf).
Powiedział do niego miedzy innymi: „Bękart, oto kim
jesteś”, itd.; pozostałych słów sobie nie przypominam.
Później Wulf wystąpił ze Zgromadzenia; został
proboszczem w Ameryce. Utrzymywał przyjacielskie
stosunki ze Zgromadzeniem i zapłacił 100 dolarów za
pomnik nagrobny.
Innym razem usłyszałem podniesione głosy w sali;
otworzyłem drzwi i zobaczyłem Przewielebnego Ojca,
który surowo karcił nowicjusza. Zamknąłem okno, aby
nie było go słychać na zewnątrz. Usłyszałem
następujące słowa: „Quod vis facere, fac citius”. Reszty
sobie już nie przypominam. Nowicjusz odjechał
następnego dnia. Później Przewielebny Ojciec
powiedział mi: „Jeśli pan Koctius poprosi o pozwolenie
powrotu, przyjmiecie go”. Ale, o ile mi wiadomo, on
nigdy o to nie poprosił.
Dwa zdarzenia miały miejsce pomiędzy Przewielebnym
Ojcem i mną. Aby lepiej to wyjaśnić, muszę najpierw
powiedzieć, że niegdyś wygłaszano kazania o stałości
czasowych ślubów. Nowicjusz zapytał mnie, czy to
kazanie także zobowiązuje, czy z tego czy z innego
powodu nie powinniśmy może kontynuować naszych
studiów. Kiedy tylko Przewielebny Ojciec był obecny,
przekazałem mu to pytanie; odpowiedział, że nie.
Jednego razu student rozmawiał z Przewielebnym
Ojcem o opuszczeniu domu. Ten z kolei tak mu
powiedział: „Jeśli chcesz opuścić dom, dlaczego nie
odszedłeś wcześniej?”. Student odpowiedział: „To, że
jeszcze tutaj jestem, to nie moja wina”. Chciał przez to
powiedzieć, że Przewielebny Ojciec go zatrzymywał. To
jest zdanie studenta. Jak tylko nadszedł czas trwałych
ślubów, oświadczono, że ten pan nie potrafi się dobrze
uczyć. Doinformowałem się u profesora teologii, który
powiedział mi, że student ten uczył się dobrze. Jako że,
moim zdaniem, ten młody człowiek był dobrym
zakonnikiem, byłem zdecydowany dopuścić go do
ślubów wieczystych. Ja jedyny zagłosowałem na jego
korzyść. Kiedy pozostali wyszli z pokoju, Przewielebny
Ojciec dosyć surowo mnie skarcił: „Jak możecie
dopuszczać człowieka, który udzielił mi takiej
odpowiedzi?”. Odparłem mu, że dostatecznie dobrze

§ 68.
Siła

§ 69.
Fakty
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poinformowałem się u profesora teologii, który
powiedział mi, że pan ten uczy się dość dobrze;
myślałem więc, że powinienem go dopuścić zgodnie z
własnym sumieniem, a kiedy moje sumienie mi coś
dyktuje, nic na świecie nie może mnie od tego odwieźć.
Student chciał opuścić dom. Przewielebny Ojciec
powiedział mu: „A wasze kazanie o stałości?”. „Pan
Trampe mówi nam, że kazanie nie obowiązuje nas w
przypadku, kiedy nie możemy kontynuować studiów”.
Znowu mnie zbeształ. Powiedziałem mu, że sam
powiedział to nowicjuszowi. Ale on nie chciał tego
przyznać.
4. Był człowiekiem o zmiennym usposobieniu. Jego
porywcza natura przeważała. Dzięki ćwiczeniom zyskał
pewien spokój i pewno dostojeństwo.

§ 70.
Panowanie nad sobą

Vide 76,3
Ex officio: Czy jeśli się zapędził, prosił o wybaczenie?
R.: Nie, nigdy czegoś takiego nie widziałem. Zresztą
nauczał nas, że przełożony może naprawić błąd, jaki
popełnił, traktując jego podmiot z sympatią.
Ad 77, proc. fol. 46: Kiedy siedział przy swoim stole do
pracy, nigdy nie opierał się o oparcie krzesła, zresztą
samo krzesło nie miało oparcia, więcej nawet – on
siadał na ławce. Nie wiem, czy trzymał się prosto, ale
wiem, że pisząc, nie mógł trzymać się prosto. Kiedy
siedział, nigdy nie krzyżował nóg. Taki jest zresztą
francuski zwyczaj. On natomiast krzyżował swoje stopy.
Nigdy nie miał poduszki.
Vide 48,2. W kaplicy trzymał ramiona skrzyżowane
jedno na drugim. To na typowo francuską modłę. Czy
miał zamknięte oczy, tego nie mogłem dojrzeć.
Siadał tylko i wyłącznie podczas kazania. Jeśli myśmy
chcieli usiąść, wymagał prośby o pozwolenie. Był
wrażliwy na zimno. Często cierpiał z powodu zapalenia
oskrzeli. Nosił watowany płaszcz, by ochronić się przed
chłodem. Nawet w lecie miał podwójnie ocieplaną
opaskę na czoło, albo co najmniej grubą tkaninę
owiniętą wokół brzucha, ponieważ cierpiał na problemy
jelitowe.
W refektarzu, mierzącym 16 metrów na 6, znajdował
się dość duży piec. W górnej płycie o wymiarach 50 cm
na 50 cm powykłuwane były liczne otwory, przez które
ciepło unosiło się do Sali nauk mającej te same
rozmiary co refektarz. Jednakże w piecu tym nie
palono, póki nie zrobiło się bardzo zimno.
Ojciec Założyciel miał skrzynię wypełnioną sianem i
słomą, do której wkładał stopy. Jak my wszyscy, tak i on
spał na sienniku, w zbiorowej sypialni.
Był twardy, gdyż mawiał: „W kaplicy nie siada się tak
długo, aż się nie upadnie”.

§ 71.
Surowość
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Ad 77:1. Bardzo ciężko pracował i zastępował tym
samym umartwienie, bez którego musiał się obyć ze
względu na swoje słabe zdrowie. Od razu po obiedzie
przechodził do czynu. Szedł do ogrodu i rozmawiał z
kwiatami. Rozdzielał i nadzorował także naszą pracę.
Ex officio: Czy Sługa Boży stosował wobec siebie
dyscyplinę?
R.: Nie wiem.
Co się zaś tyczy tego, że ojciec Delombaerde domaga
się żelaznego łańcuszka, to nie wierzę w to wcale.
Vide insuper Ad 77
2. W refektarzu siedział osobno, przy małym stole. Nie
wiem, czy dostawał cokolwiek dodatkowego. Myślę że
tak, ponieważ była taka potrzeba. W piątki jadł mięso,
słyszałem jak mówił, że jest do tego zobligowany przez
lekarza i że ma na to zezwolenie od biskupa. Wydaje mi
się więc, że stwierdzenie z artykułu 75 nie jest do końca
właściwe: „W refektarzu jadł przy wspólnym stole, te
same dania co inni”.
Ex officio: Czy działo się tak może dlatego, że we Francji
w kwestii wstrzemięźliwości jest się raczej mało
rzetelnym?
R.: Ale skąd! Co więcej, on obawiał się nawet wstąpić
do Zgromadzenia, ponieważ nie mógł przestrzegać
wstrzemięźliwości. Pospolity lud we Francji jest mało
rzetelny w kwestii wstrzemięźliwości w piątki, ale u
księży ten problem nie istnieje. Matka Boska z La
Salette skarżyła się na pogwałcenie niedziel i
zaniedbanie przestrzegania wstrzemięźliwości we
Francji.
Około wpół do piątej wypijał kieliszek wina. Według
ogólnie panującej opinii, robił to dla zdrowia. Siostra
Hernance`a powiedziała mi, że ojciec Berthier bał się,
by tym nie gorszyć. Nigdy nie skarżył się na jedzenie.
Nie zauważyłem żadnego specjalnego umartwiania się,
bo całe jego życie było umartwieniem.
Sumując zasady, charakter i ducha umartwienia ojca
Berthiera, zaprawdę dawał studentowi potrzebne mu
pokrzepienie.
Vide art. 160.
3. Co do nas przestrzegał życia zakonnego we
wszystkim, nawet jeśli niosło to za sobą umartwianie
się.
Był bardzo surowy także w stosunku do siebie samego,
w kwestii przestrzegania skupienia i ciszy w
wyznaczonych miejscach i porach. Podczas rekolekcji
mówił nam: „Trzymajcie piec szczelnie zamknięty. Kiedy
piekarz jest w trakcie pieczenia chleba i zostawi
otwarty piec, wówczas straci całe ciepło”.
4. Wiernie przestrzegał wewnętrznego umartwiania.

§ 72.
Zapał do pracy

§ 73.
Wzmocnienie

§ 74.
Żywot zakonny
we wszystkim

§ 75.
Wewnętrzne
umartwienia
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Przejawiało się to jasno w upomnieniach, które nam
dawał. Mawiał; „Pilnujcie swych oczu”. To jego duch
miał zamknąć nasze serca na to, co zewnętrzne.
Vide sub 77,3. Bardzo często mówił o umartwianiu się.
Nie wiem, co dokładnie powiedział dziekan Sprangers.
Ad 78, proc. fol. 50. Wierzę i takie jest też zresztą moje
zdanie, że ojciec Berthier miał prawdziwą i
ponadprzeciętną pokorę. Tym samym pozostaje to w
sprzeczności z tym, co mówi numer 76 sub 3
(przypadek pierwszy). Być może uczynił to, ponieważ
postrzegał podtrzymanie swojego autorytetu jako swój
obowiązek założyciela i przełożonego. Jak wiem, nigdy
do tego nie wrócił.
1. Wszyscy postrzegali go jako człowieka skromnego,
nadzwyczaj skromnego. Często mówił nam: „Jeśli
zrobiliście wszystko co możliwe, jesteśmy jednak tylko
„narzędziami”. Mówił: „Nie mam tak wysokiego
poważania dla tytułów doktorskich, jakie mam dla
mojego „Streszczenia Teologii”, na uniwersytecie też
można dostać tytuł doktorski”. Często mawiał: „Scientia
Inflant”. Ale jednocześnie mówił: „Po miłości do Boga
nie ma nic piękniejszego niż nauka”. Sam słyszałem, jak
mówił to publicznie. Prawda jest, że Sługa Boży
opowiadając wydarzenia, które dotyczyły jego własnej
osoby, albo w których brał udział, używał niejasnych
określeń. Zupełnie tak, gdy opowiadał jak pewna
pobożna dama w chwili słabości chciała uwieść
młodego księdza. Wszyscy wiedzieli, że to on był tym
młodym księdzem. Nie wiem, czy dama to poprosiła go
o wybaczenie.
Określenie „ja” bardzo rzadko pojawiało się w jego
stwierdzeniach. Słyszeliśmy je tam, to znaczy wtedy,
kiedy nie mówił o sobie. Pewnego dnia powiedział:
„Podczas
porywającego
kazania
do
ludu
zatrzymywałem się od czasu do czasu i na kilka chwil
zastygałem z głową złożoną w dłoniach wspartych na
krześle. Wywierało to głęboki wrażenie”. To użycie „ja”
osobistego jest wyjątkowe i nie może być uważane za
zwyczaj. Wymagał dokładnie tego samego od
pozostałych. Jestem przekonany, że skarżył się na swoje
błędy w Grave, nawet ojcu Patarin MS, ale nigdy nie
skarżył się publicznie w obecności uczniów.
Kiedy należało, dawał nam upomnienia. Czynił to
również publicznie, jednak nie wymieniając nazwisk.
Miało to na celu poinstruowanie pozostałych. Opieram
to z cała pewnością na jego sposobie działania.
Nie wiadomo mi o tym, żeby publicznie Sługa Boży
niesłusznie udzielił nagany; nie jest to możliwe.

§ 76.
Nadzwyczajna pokora

Cfr: 76,4. Ex officio et 78 introductio
3. Samego siebie postrzegał jako osobę wątłą, stojącą
jak zwierzę juczne przed Bogiem. Powtórzył to
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wielokrotnie. Cały koncept pychy był mu zupełnie obcy.
4. Mawiał: „Zgromadzenie należy kochać bardziej niż
wszystko inne, ponieważ zrobiło ono dla nas najwięcej.
Jednak kazał nam je postrzegać jako najmniejsze ze
wszystkich”.
Ad 79, proc. fol. 51. 1. W stosunku do Stolicy
Apostolskiej, jego posłuszeństwo było doskonałe, tak
jak i nawet posłuszeństwo w stosunku do biskupa.
Towarzyszyłem mu raz podczas wizyty u generalnego
wikariusza Mgr J. Pompena; uklęknął, poprosił o
błogosławieństwo i ucałował jego dłoń, jakby była
dłonią samego biskupa.
2. Musze to przyznać. Jestem o tym przekonany.
3. Kilkakrotnie nam powtarzał, że należy dużo modlić
się za Papieża. Wymagał od nas doskonałego
posłuszeństwa względem Papieża i Stolicy Apostolskiej.
Cfr. Ad 36; 47; 68,1,2; 74.

§ 77.
Posłuszeństwo
doskonałe

Ad 80. Nigdy nie podawał ręki kobiecie; kiedy spotykał
kobietę wkładał ręce w rękawy. Uczył nas, by nigdy nie
obserwować kobiety. Czy powstrzymywał się od tego,
nie mogłem tego nigdy stwierdzić. Jednak mogę
zdecydowanie powiedzieć, że wpajał nam, by nigdy nie
mówić „młoda kobieto”, a „młoda osobo”. Podczas
pierwszych lat istnienia Zgromadzenia, my wszyscy
zauważyliśmy jego ogromną rezerwę w stosunku do
kobiet. Było to tak widoczne, że aż uderzało samych
ludzi. Zalecał nam kontrolowanie swoich zmysłów.
Mówił, że dotyk jest zmysłem pełnym zepsucia. Jednak
zawsze pozostawał uprzejmy i miły, w taki sposób, że
nikt nie czuł się urażony.
2. Stale walczył ze szkodą, jaką małżeństwo przynosiło
dziewictwu. Na ten temat mówił w Grave wiele. Miał
też bardzo wysokie poważanie dla celibatu na świecie.
Powtarzał to wielokrotnie. Zdecydowanie faworyzował
powołania młodych dziewcząt do życia zakonnego.
Zwracał nam uwagę na pozostawanie uważnymi, kiedy
musieliśmy udzielać pomocy lub głosić kazanie na
misjach ludowych. Mawiał: „Kiedy jest się samemu,
walczy się tylko z własnymi namiętnościami, ale kiedy
jest się w małżeństwie, z namiętnościami tej drugiej
osoby”.
3. Jestem zdania, że nie było ona przesadzona.
4. Trudno jest mi powiedzieć.

§ 78.
Czystość

Ad 81, prc. Fol. 52. Oczywiście nie można było posunąć
się dalej. Widać było, że nie ma to związku z czystością.
Pisząc swoje książki, był tak oszczędny jak to tylko
możliwe. Pisał książki na resztkach białego papieru i na
zużytych kopertach. Postępował zresztą podobnie
pisząc swe listy. Dom w Grave wyglądał nędznie, wręcz
opłakanie.
Kiedy
zajmowano
kolejny
pokój,
zdejmowano z okien deski i wstawiano w ich miejsce

§ 79.
Obrońca celibatu

§ 80.
Heroiczność ubóstwa
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szyby. Nikt nie miał krzesła, jedyne krzesło w całym
zakonie znajdowało się w konfesjonale. Na górze
znajdował się pokój gościnny i w nim stało kilka krzeseł
będących własnością dam Bruyard z Paryża. Krzesła te
były piękne, obite przynajmniej welurem, ale tak stare,
że arcybiskup St-Bonifacy z Kanady wpadł w sam środek
krzesła, kiedy próbował na jednym usiąść.
Pewnego dnia otrzymał ofiarowany przez kogoś
płaszcz. Kołnierz był welurowy. Natychmiast wydał
polecenie bratu krawcowi, by zastąpił welurowy
kołnierz kołnierzem ze zwykłego materiału. Sam to
widziałem. Nie chciał pasa z frędzlami ani takiej też
komży, a tym bardziej biretu.
1. Kiedy go poznałem, był przełożonym.
2. Opowiadał publicznie, że nigdy nie wydał choćby
grosza na gazetę.
Aby zmniejszyć koszty, przede wszystkim wysyłając listy
za granicę, wkładał kilka zaadresowanych listów do
jednej koperty. Aby waga listu była tak lekka, jak to
tylko możliwe, odcinał niezapisane części. Następnie
sprawdzał ciężar i pisał na kopercie: „Waga
sprawdzona”.
3. Bardzo skromny, chociaż miał wszystko to, czego
potrzebował. Zażywał szczyptę tabaki. Jak ogólnie było
wiadomo i jak ojciec Carl sam nauczył ojca Berthiera,
potrzebował tej tabaki, by zaradzić chorobie oczu.
Wszyscy rozumieli, że ta wiadomość pochodziła od ojca
Carla.
4. Bardzo przejmował się, czy otrzymywaliśmy dobre i
wzmacniające jedzenie, szczególnie chorzy. (Cfr. 67,1).
Ad 82, proc. fol. 53. 1. Zawsze był skupiony (ale brał
udział w rekreacji i wtedy ze wszystkimi rozmawiał) i
bez wątpienia miał ducha modlitwy. Przyznaję, że żył w
obecności Boga; jego zachowanie doprowadziło mnie
do tego właśnie wniosku.
2. Myślę, że ćwicząc nauczył się kontemplacji.
3. Vide Ad 48; 55; 56,3.
4. Dwa razy widziałem, jak płakał. Pierwszy raz, kiedy
czytał o trudnościach, jakie Jan Baptysta z Salle
doznawał zakładając zgromadzenie i drugi raz, kiedy
opowiadał przypowieść o synu marnotrawnym.
Rozumiał ja następująco: ojciec miał dość miłości dla
swego syna, by wyjść mu naprzeciw; jednak Bóg nie
umieścił tego w przypowieści, ponieważ ludzie nie
zrozumieliby takiej miłości.
6. Często mówił: „Jeśli wiedziecie jeszcze życie psa (50
lat), nadal chcecie dobrych rzeczy”.

§ 81.
Oszczędność

§ 82.
Wstrzemięźliwość

§ 83.
Ludzkie podejście
§ 84.
Zdolności
nadprzyrodzone

Ex officio: Do czego czynił tu aluzje?
R.: Do prześladowań we Francji i wpływu socjalistów.
Student Textoris był z wizytą u swego przyjaciela
Ramersa, który chciał wstąpić do zgromadzenia z Steyl.
Textoris chciał go przekonać do wstąpienia do
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Zgromadzenia
Świętej
Rodziny,
jednak
bez
natychmiastowego powodzenia. Textoris przedstawił
uzyskane rezultaty ojcu Założycielowi, ten natomiast
odpowiedział: „Pozostańcie spokojnym, moje dziecko,
on wróci”. I on powrócił.
Ex officio: Czy głoszono to w Zgromadzeniu jako
proroctwo?
R.: Nie było to powszechnie znane.
7. Vide Ad 61.
8. Wielokrotnie nas nauczał, że każdy może otrzymać
dar kontemplacji.
Ad 83, proc. fol. 54. Wszyscy nazywali go świętym.
Sam często życzyłem sobie, bym mógł przejść przez
życie u boku świętego, i myślę, że pragnienie to
zrealizowało się przez moje obcowanie ze Sługą Bożym.

§ 85.
Opinia świętości

Ad 84. Takie było przekonanie pośród uczniów w
Grave. Ani on, ani pozostali nie mieli za dużego
kontaktu ze światem zewnętrznym.
Ad 85, proc. fol. 55. Oczywiście i opinia ta stale jeszcze
rosła.
Ad 86. Chociaż jego grób usytuowany został dosyć
daleko od drogi, wielu mieszkańców miasta Grave
przybywało doń, by się modlić. Przechodzili oni przez
otwarte drzwi.
Ad 87. Tak
Ojciec Foegen MSF opowiedział mi o wyzdrowieniu
swojej siostry zamieszkałej w Sablon-lez-Metz, która
zapadła na poważną chorobę w sierpniu 1914 r.
Cierpiała na chorobę kobiecą i lekarz stracił już wszelka
nadzieję. Bez wiedzy chorej, która pozostawała
nieprzytomna, brat jej położył obraz Sługi Bożego na jej
poduszce; tak jak i zresztą kilka jego włosów.
Następnego dnia odzyskała ona przytomność i wbrew
wszelkim oczekiwaniom zaczęła zdrowieć. Piętnaście
dni później, mogła na powrót pełnić swoje obowiązki
matki i odtąd już nie chorowała.
Ze strony ojca Piotra Dehrenbacha, brata ojca generała,
dowiedziałem się, co następuje. Ojciec W. Sanner MSF,
pełniąc funkcję misjonarza w Brazylii, cierpiał na
chorobę w następstwie której został unieruchomiony.
Doprowadziło to nawet do tego, że nie był już w stanie
poruszać swoimi członkami. Po nowennie odmówionej
przez swoich współbraci, chory nagle poczuł się lepiej,
ból minął; po drugiej nowennie, wstał i mógł na nowo
samodzielnie
chodzić.
Wyzdrowiał
całkowicie.
Szczegóły, których nigdy nie otrzymałem od Piotra
Dehrenbacha, pochodzą z listu, który ojciec napisał do
swojej siostry.

§ 86.
Uzyskanie uzdrowienia
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Ad 88. Na chwilę
przypomnieć.

obecną

nie

mogę

sobie

nic

Ad 89. Nie mogę sobie teraz nic przypomnieć.
Ad 90. Tak, może, ale nie potrafię powiedzieć co.
Ad 91. Wszystko powiedziane było szczerze.
Ad 92. Już nie.
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II świadek – W. O. Edward Auth
profes zakonny Zgromadzenia Misjonarzy Świętej
Rodziny 74 lata („de visu”)
Sesja V z 31 stycznia 1951 r.
Sesja VI z 7 lutego 1951 r.
Świadek obcował ze Sługą Bożym przez 7 lat
( od 1901 do 1908 r. )

Ad 3 interr., proc. fol. 57, respondit:
Znałem go poprzez osobiste z nim obcowanie od 8
października 1901 roku, aż do jego śmierci. Zawsze
byłem z nim w tym samym zakonie.
Ad 4. Z mojego z nim obcowania. Wszystko to, co
zeznam, wiem z własnego doświadczenia, o ile nie
powiem inaczej.

§ 87.
Ogólniki

Ad 5. Nie.
Ad 6. Robię to ku chwale Boga, dla Zgromadzenia i dla
Założyciela.
Ad 7.1 Tak, Vide Ad 3 i 4.
2. Vide Ad 3 i 4.
3. Biografię ojca Delombaerda, rozprawę naukową
doktora Ramersa.
Ad 8. Tak, zrobiłem to.
Ad 9. Zdecydowanie.
Ad 11. 1. Wielokrotnie to powtarzając, podczas
wykładów z duchowości mówił nam, że miał dobrą
matkę. Jego ojciec zajął się zapewnieniem mu dobrego
wykształcenia, a także tym, by miał poprawną
wymowę. Przy brzydkiej pogodzie jego ojciec zanosił go
do szkoły na rękach, żeby tylko nie opuścił zajęć.
Opowiadał, że jego ojciec był chrześcijaninem.
2. Opowiadał nam, że do Mszy św. służył już gdy miał
osiem lat. Opowiadał też: „Nie mogłem zrozumieć, jak
młody człowiek może oddawać się zabawie zanim nie
wypełni swoich obowiązków”.
Opowiadał, że udzielał pomocy swojej matce w dbaniu
o gospodarstwo, pomagał także ojcu w pracy w polu.
Znam się dobrze tak na pracach domowych jak i na
oraniu pola.
3. Vid Ad 47 in fine.

§ 88.
Rodzice

§ 89.
Dzieciństwo
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Ad 12. 1. Opowiadał, że proboszcz przez wzgląd na
powołanie kapłańskie, pewnym dzieciom wymierzał
karę ponadprzeciętną. Proboszcz odkrył jego
powołanie. „Ojciec mój, opowiadał, sprzeciwiał się bym
został księdzem”. Dodał też, że jest synem
pierworodnym.
2. Proboszcz udał się w poszukiwaniu mojej matki, by
porozmawiać z nią o powołaniu kapłańskim jej syna i
matka moja wpłynęła następnie na mojego ojca, który
ostatecznie udzielił swojego pozwolenia.

§ 90.
Powołanie

Ad 13. 1-2. Jednemu z dzieci proboszcz nakazał
odmówić z pamięci, po francusku, Pasję Zbawiciela, po
tym jak ksiądz przeczytał tekst tej ewangelii po łacinie.
Według tego, co sam powiedział, Sługa Boży także robił
to od czasu do czasu. Nie wiem, czy recytował
ewangelię z pamięci.

§ 91.
Pobożność

Ad 14, proc. fol. 59. Opowiadał nam: „Kochałem swoich
rodziców”.
Ad 15. Słyszałem i widziałem ( w Grave oczywiście), że
nie lubił się bawić, ale nie potrafił wyjaśnić swojej
awersji do zabawy.

§ 92.
Awersja do zabaw

Ad 16. Kiedy miałem sześć lat, powiedział, moja babka
opowiedziała mi historię objawienia z La Salette i
wywarło to na mnie głębokie wrażenie, ale później już
o tym więcej nie śniłem, aż do czasów seminarium”.
Opowiedział następnie, że wraz z kilkoma
seminarzystami udał się z pielgrzymka na La Salette.
„Pielgrzymka ta, miejsce otoczone górami, umieszczone
tam krzyże, widok księży odmawiających brewiarz,
wszystko to wywarło na mnie tak głębokie wrażenie, że
powiedziałem sobie: „Powrócę tu”.
Wielokrotnie powtarzał, że jest przekonany o
prawdziwości objawienia Matki Boskiej. Nic nie mówił o
tajemnicy z La Salette.
Opowiadał jednakże, że Matka Boska za powód
przyszłych
nieszczęść
wskazała:
bluźnierstwa,
pogwałcenie niedzieli, tak jak i zaniedbanie
przestrzegania wstrzemięźliwości (abstinentia).

§ 93.
Opinia o La Salette

Ad 20. Jednego dnia opowiedział nam publicznie, że za
ideał tego, jak pokierować swym życiem, postrzegał
życie proboszcza z Ars. „Jako ksiądz chciałbym bardzo,
na początku tygodnia, z małym garnuszkiem poszukać u
mych parafian kilku ziemniaków i kawałka chleba, aby
uczynić to swą strawa do końca tygodnia”.

§ 94.
Ideał duszpasterstwa

Ad 21. Vide Ad 16.
Ad 22. Vide Ad 16. Według mojej osobistej opinii,
uczynił to, by pozyskać datki na Zgromadzenie ciągle

§ 95.
Wybór La Salette
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jeszcze bardzo młode.
Ex officio: Czy miał on trudności z przełożonymi
seminarium?
R.: Wcale.
Ad 23. proc. fol. 60. 1. Był jeszcze zbyt młody, by
otrzymać święcenia i nie chciał też wcale być
wyświęconym w tak młodym wieku.
2. To było jego wewnętrzna naturą. Był zdania, że w
dzień pierwszej Mszy św. powinno się raczej zamknąć w
głębokiej studni sam na sam z dobrym Bogiem, niż iść i
tak sobie odprawiać swą pierwszą Mszę św.
W stosunku do tego, co powiem, osobiście
doświadczyłem następującego: Pewien pan Dawid
chciał wysyłać prośby do naszego Zgromadzenia pod
warunkiem, że będzie mógł odprawić z nim swą
pierwszą Mszę św. Poprosił o to w odpowiedzi na
pragnienie swojej rodziny. Jednakże Sługa Boży
odmówił i pytająca osoba wyszła.

§ 96.
Pierwsza Msza św.

Ad 25. Bardzo męczyły go choroby, ponieważ był
delikatnego zdrowia. Wiele cierpiał z powodu
dolegliwości jelitowych. Miał bardzo wysokie
poszanowanie dla swojego powołania, ponieważ
słyszałem, jak wielokrotnie mówił, że wolałby umrzeć
niż stracić swe powołanie.

§ 97.
Choroba

Ad 26. Mówił, że cierpienie przyniosło mu dobre efekty,
według tego co powiedział: Gdy był chory, ojciec
przyszedł go zobaczyć i poradził mu napisanie małego
artykułu. To zapoczątkowało jego aktywność jako
pisarza.
Ad 27 ad 30 inclusive: Dicit Se nihil sire. Zauważa on
tylko, że nigdy nie mówił ani publicznie, ani jemu
samemu o swoim poświęceniu Najświętszej Panience.
Ad 31. Ponieważ mężczyźni są zazwyczaj bardziej
powściągliwi, przeto należy bardziej ich przyciągać.

§ 98.
„Najpierw mężczyźni”

Ad 32. W swoich kazaniach miał na względzie przede
wszystkim kierowanie przez pokutę dusz ku Bogu. Przy
okazji każdych misji ludowych wygłaszał co najmniej
jedno kazanie surowe, a później unosił się z krzesła w
akcie skruchy i czynił to całą swoją duszą.
W swoich kazaniach przykładał się przede wszystkim do
unaocznienia cnót wiecznych. Nigdy nie zapominał
zachęcać ludzi do odwagi, pokazując im miłosierdzie
Boże. To także, o czym mówił na misjach ludowych, co
podawał, to są równocześnie punkty, które uwypuklał
w wygłaszany dla nas wykładach

§ 99.
Cel założenia
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Ad 33. proc. Fol. 61. Często mówił nam: „Doskonałość
jest także dostępna dla zwyczajnych ludzi”. Zawsze
dążył do wysokiego ideału.
Ad 34. Jego pierwszym celem było założenie szkoły
duszpasterskiej, później przygotowanie misjonarzy i ich
rozesłanie do misji wszędzie, gdzie to możliwe. Miał na
uwadze przede wszystkim spóźnione powołania tych,
którzy byli mało zamożni.

§ 100.
Cel Zgromadzenia

Ad 36. Powiedział nam, że za pośrednictwem kardynała
Langénieux z Reims przedstawił swoje plany
kardynałowi Rampolli, a ten z kolei przedłożył je
Papieżowi Leonowi XIII, by uzyskać jego aprobatę. Nie
sądzę, aby on sam był u Papieża.

§ 101.
Posłuszeństwo
względem Stolicy
Apostolskiej

Ad 37. Zawsze mówił o swoich przełożonych z
ogromnym respektem; należy wspomnieć tu ojców
Archiera i Girauda.

§ 102.
Poszanowanie
przełożonych

Ad 38. 1. Zgodnie z pragnieniem swoich przełożonych z
La Salette wyjechał za granicę, ponieważ we Francji
zagrażały mu poważne niebezpieczeństwa, szczególnie
prześladowania zakonników.
2. Powiedział nam, że poznał rodzinę Brouwers na La
Salette i że jedzie do Tilbourga, aby złożyć rodzinie tej
wizytę; następnie, że rodzina ta miała brata, który był
plebanem w Bois-le-Duc i że ten właśnie przedstawił go
Mgr Van de Ven, biskupowi Bois-le-Duc.
3. Na własne oczy widziałem, jak wszystkie trudności
znosił ze spokojem.

§ 103.
Założenie Zgromadzenia
na obczyźnie

Ad 39, proc. fol. 62. Przypominam sobie jeszcze jak
zwracał się do nam mniej więcej w tych słowach: „Moje
dzieci, należy podziękować dobremu Bogu. Udzielił
nam łaski posiadania nowego domu (w Grave)”. Wiem,
że napisał list do cesarza Wilhelma o rozwoju (swego
Dzieła). Jednocześnie udzielił wyżej wspomnianemu
pochwały, mówiąc, że był wysokiej moralności.

§ 104.
Rozwój Dzieła

Ad 40. 1. Natchniony był przez encykliki papieski.
Święta Rodzina jest wzorem stanu zakonnego. Jego
wizyta w Loretto nie była już ani trochę zagraniczna.
2. Zawsze nam mówił, że miał wielkie zaufanie do
Świętej Rodziny.

§ 105.
Wybór Świętej Rodziny

Ad 41. Zawsze dawał nam dobry przykład co do
przestrzegania reguły, i dobry przykład życia w mozole
pracy. Sam robił to, czego nauczał.

§ 106.
Sposób nauczania

Ad 42. Najpierw miłość bliźniego i życzliwość. Był
ojcem. Był naszym wzorem we wszystkim.

§ 107.
Jego zalety jako
przełożonego

Ad. 43. Całe jego życie było przygotowaniem do
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śmierci. W końcowym okresie, np. dwa ostatnie lata
swego życia, wielokrotnie mówił o śmierci, ponieważ
czuł się słaby.
Ad 44. 1. Nie byłem obecny przy jego śmierci. Wraz z
pozostałymi byłem w kaplicy na porannej modlitwie i
rozmyślaniach. Ojciec Bertaud przyszedł do kaplicy i
powiedział: „Módlcie się dobrze, nasz Przewielebny
Ojciec nie czuje się dobrze”. Trochę później ojciec
przyszedł, by ogłosić, że należy odmawiać modlitwy za
umierających. To dlatego otwarto drzwi do
Tabernakulum, ponieważ taki był u nas zwyczaj, gdy
odmawiano modlitwy za umierających. Zaledwie trochę
się zadymiło jak nadeszła wiadomość, wydaje mi się, że
przez ojca Berthouda, że Przewielebny Ojciec zmarł.
Cała kaplica zaniosła się głośnym płaczem. Jego ciało
zostało wystawione na pogrzebowym łożu w pokoju, w
którym zmarł. Dzisiaj ten pokój jest przekształcony w
mała kapliczkę dla generalstwa.
2. Nie rozmawialiśmy wiele. Tak, byliśmy przybici. Ja
sam myślałem: co teraz z nami będzie? Ja otrzymałem
tylko niższe śluby.
3. To od ojca Karola albo od innego ojca, który był
obecny przy jego zgodnie, dowiedziałem się, że dziekan
Grave powiedział: „To jest święty”. Wezwano dziekana
Grave do jego łoża śmierci.
Z okazji uroczystości pogrzebowych, dziekan Grave
wygłosił mowę pogrzebową. Powiedział m.in.: „Opuścił
nas wielki człowiek. Jego imię było Jan. Jego życie jest
historią. Przeznaczone jest, by je bliźni opisywali.
Powiem mało, co bardziej użyteczne dla waszej
korzyści, niż dla chwały zmarłego, tak jak i przy innych
okazjach mówiono wam mało na jego prośbę. Mówił o
miłości bliźniego: kochał swoich, mówił, a oni kochali
go ze swojej strony. Nigdy człowiek tak uczony nie był
tak skromny. Choć napisał tyle książek, tak często prosił
o poradę bliźniego”. Zwracał naszą uwagę na jego
ducha pokuty, a także na stosunek do święta tego dnia
św. Piotra z Alcantara i poczynił aluzję do tekstu z
brewiarza: O Felix poenitentia quae tantam mihi
promeruit gloriam! To wszystko pamiętam z mowy
pogrzebowej, a także to, że mówił o ubóstwie. Mowa
wygaszana była po francusku. Sam widziałem
manuskrypt i skopiowałem go dla siebie; jednakże nie
posiadam go w chwili obecnej.
Ad 45, proc. fol. 63. 1. Był przykładem wszelkich cnót,
przede wszystkim życia zakonnego.
2. Był silnie umocniony w cnocie.
Ad 46. Jestem przekonany, że we wszystkim żył w
wierze. Bez przerwy nam to pokazywał: Iustus ex Fide
vivat. Vide Ad 54. Zawsze nosił swój krucyfiks.

§ 108.
Przygotowania do
śmierci
§ 109.
Ostatnia godzina

§ 110.
Opinia świętości

§ 111.
Życie przykładnie
cnotliwe
§ 112.
Żywa wiara
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Ad 47, proc. fol. 64. Opowiadał nam, że wcale nie lubił
filozofii Kartezjusza i dlatego oddał się studiowaniu św.
Tomasza, i dzięki tej nauce doszedł do poznania Ojców
Świętych. Studiował św. Tomasza jeszcze zanim Papież
Leon XIII zaczął tak polecać te studia.
Omawiał Syllabus, obalał dla nas pojawiające się tam
błędy w cytatach. Cytował Syllabus po francusku,
chociaż na własne oczy widziałem, że przed sobą miał
tylko tekst łaciński.
Opowiadał nam, że jego ojciec miał w domu Télémaque
(nie wiedział skąd) i kazał mu go czytać. Jednakże nie
umiał pogodzić opowiadania o licznych bóstwach z tym
czego uczył się gdzie indziej.

§ 113.
Odrzucenie wszelkich
błędów

Ad 48. 1. Tak, miał go bez wątpienia, bo modlił się
zawsze: oczywiście w kaplicy, ale także kiedy szedł na
przykład do Sali wykładowej albo do ogrodu. Kiedy
zabierał się do studiów, będąc samemu, odmawiał Veni
Sancte Spiritus na klęczkach albo przynajmniej stojąc.
Przez pierwszą część rozmyślań w kaplicy klęczał,
drugą, zgodnie z zaleceniami stał, trzymając się prosto z
twarzą lekko zwróconą w stronę Tabernakulum.
Równocześnie mógł widzieć obraz Matki Boskiej z La
Salette; czy na niego patrzył tego nie wiem.
2. Vide Ad 1. Podczas modlitwy trzymał ramiona
skrzyżowane na piersi, przynajmniej najczęściej. Trwał
w bezruchu i nie przykładał uwagi do tego, co działo się
wokół niego.

§ 114.
Duch modlitwy

Ad 49. Powiedział, że najpiękniejszą śmiercią, jaką
można mieć, jest umrzeć dla Papieża. Kiedy
porozmawia się z Papieżem staje się lepszym. Miał tak
wielki szacunek dla Papieża, ponieważ jest on Wikarym
Chrystusa. Vide Ad 76,3. Dla nadania temu wartości
przytaczał sentencję: „Roma locuta, causa finta”.

§ 115.
Przywiązanie do
Papieża

Ad 51. Wielokrotnie nam powtarzał, że powinniśmy żyć
podług ducha wiary.
Ad 52, proc. fol. 65. Wiele razy mówił nam: Kiedy
rozpoczyna się dzieło zainspirowane pobudkami
nadprzyrodzonymi, należy je kontynuować z tych
samych pobudek. Chciał powiedzieć, że to właśnie jest
obowiązkiem wszystkich. On sam jest bezosobowym
Francuzem.

§ 116.
Wytrwałość w
modlitwie

Ad 53. Całe jego życie zakonne miało na celu pokazanie,
że to dla Zakonu zawsze się pracuje. Rekolekcje,
wykłady, pisma, założenie nowego Zgromadzenia,
poszczególne rozmowy, wszystko to są tak samo
dowody jego działalności na polu szerzenia wiary.

§ 117.
Szerzenie wiary

Ad 54. Miał go bez wątpienia. W kwestii relikwii jestem
znów w stanie oznajmić z przekonaniem, że po jego

§ 118.
Szacunek dla obrazów
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śmierci znaleziono na jego piersi relikwie. Jak również
obrazek Matki Boskiej, który nosił na swej piersi
stosownie do poświęcenia siebie samego dla Matki
Boskiej. Obrazek znajdował się na pięknej i delikatnej
tkaninie. Ojciec Carl i ojciec Ramers pokazali mi go.
Ojciec Carl pokazał mi i relikwie. Uczył nas, by całować
stopy obrazu. Na jego biurku znajdował się mały
obrazek Matki Boskiej i mały krucyfiks. W Rzymie
poprosił o relikwie Świętego Krzyża i otrzymał je.
Jako dawny stolarz pomagałem jeszcze przy tworzeniu
relikwiarza.
Po założeniu drugiego domu w Grave, częściej
widywało się go na drodze. Kiedy napotykał dziecko nie
podawał mu ręki, ale brał swój krucyfiks i podawał do
ucałowania.
Ad 55. Mszy św. nie odprawiał ani za wolno, ani za
szybko. Będąc samemu odprawiał wolniej. Cenił Mszę
św. w najwyższym stopniu. Kiedy otrzymywał sporą
jałmużnę, w podzięce sam odprawiał Mszę św.; bo jak
mówił, nasze modlitwy nie są wystarczające i dlatego
należy odprawić Mszę św.

świętych

§ 119.
Sposób odprawiania
Mszy św.

Ex officio: Czy nie powtarzał nigdy słów konsekracji?
R.: Słyszałem jak powtarzał je raz. Powtórzenie
nastąpiło może jakoś później.
Ex officio: Czy miał w zakonie opinię, że robił to kilka
razy?
R.: Nigdy tego nie odnotowałem. Nigdy nie
powiedziałem nikomu o przypadku, który sam
zauważyłem.
Ex officio: Czy myśli ojciec, że Sługa Boży był
skrupulatny?
R.: Na pewno nie był taki dla bliźnich. W młodości nigdy
nie myślałem, że był skrupulatny; jednak teraz jestem
zdania, że był taki trochę w stosunku do siebie.
Ad 56, proc. fol. 66. 1. Jak wszystko inne tak i znak
krzyża wykonywał z ogromnym szacunkiem.
2. Wszystkim nam zalecał pobożność; pragnął
mianowicie, abyśmy wszyscy dobrze przygotowywali
się do uroczystości Zielonych Świątków, a także i do
udzielania ślubów świętych.
3. Nic szczególnego. Sam słyszałem, jak powiedział do
mnie: Jeśli brakuje płatka w kwiecie, albo jest on
choćby poszarpany (odnosił się do bardzo pięknych
róż), to kwiat ten nie jest już wystarczająco dobry do
kaplicy. Kiedy przechodził przed drzwiami kaplicy,
wchodził do niej często chociażby na kilka chwil. Kiedy
wychodził z domu, albo do niego wracał, składał w niej
wizytę. Zalecał częstą Komunię św. i Komunię św.
małych dzieci już w czasach zanim pojawiło się na ten

§ 120.
Pobożność
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temat stosowne rozporządzenie. Opowiadał o tym sam,
ale bez cienia pychy i dodawał zawsze: Widać
doskonale, że Papież był proboszczem i zna potrzeby
ludzi.
4. Vide Ad 40.
5. Wielokrotnie wymagał od nas nabożności dla Matki
Bożej z La Salette. Bez tego objawienia nie byłoby nas
tutaj, mawiał. Założył w zakonie bractwo Matki Bożej z
La Salette i propagował je również na zewnątrz. Na jego
prośbę student wykonał figurę Matki Bożej z La Salette.
O godzinie czwartej wspólnota składała wizytę przed
Przenajświętszym Sakramentem i Matką Bożą z La
Salette. Zachęcanie do tej nabożności emanuje z jego
planu: sentire cum Ecclesia. To dlatego właśnie
zachęcał nas zdecydowanie do celebrowania świąt
kościelnych.
Vide Ad 16.
Ad 57, proc. fol, 67. Tak, taki oto był. Dziekan Grave
osobiście często mówił mi, że ojciec Berthier był
człowiekiem Opatrzności. Każdego tygodnia dziekan
przybywał, by się u nas wyspowiadać, przez co dużo z
nim przebywaliśmy.

§ 121.
Heroiczna nadzieja

Ad 58. Często mawiał: „Moje dzieci, ufajcie”. W swych
trudnościach zawsze był w tym samym humorze –
ukazana jest w tym oczywiście jego całkowita ufność w
Boską Opatrzność. „On (Bóg) zawsze nam pomagał,
należy mieć więc ufność, że dalej będzie nam
pomagał”, mawiał.

§ 122.
Cicha ufność

Ad 59. W trudnościach kazał nam odmawiać nowenny.
Ad 60. Nigdy nie zauważyłem, by twarz jego zaciemniła
się pod ciężarem trosk.

§ 123.
Fakt

Ad 61. Czy tak bardzo obawiał się piekła, tego nie
wiem, ale wiem dobrze, że miał bojaźń Bożą. Często
mówił: Chodźcie moje dzieci, nauczę was o bojaźni
Bożej; beatus Vir qui timet Dominum; beatus Vir qui
semper pavidus.

§ 124.
Bojaźń Boża

Ad 62. Tak, w ostatnim roku swego życia napisał jeszcze
jedną książkę o miłości do Boga.

§. 125.
Umiłowanie Boga

Ad 63. Często mawiał: „Ten, który upodobał Boga, ten
podoba się Bogu.
Ad 64, proc. fol. 68. 1. Z pewnością był przygotowany
by poświęcić swe Dzieło, jeśli byłoby to konieczne.
2. Zawsze byliśmy nauczani wyrzeczeń; on domagał się
od nas wyrzeczenia się swoich przyjaciół, ojczyzny,
rodziców.
3. Wielokrotnie widziałem, jak zatrzymywał się w

§ 126.
Całkowita ufność Bogu
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ogrodzie w pobliżu kwiatów i wznosił je następnie do
Boga. Innego razu znajdując się blisko kwiatka,
powiedział: „Bardziej kocham dusze święte”, i to mimo
swej miłości do kwiatków.
4. Niewątpliwie tak, ale nie mogę sobie przypomnieć
przykładu.
Ad 65. 1. Widać to w jego dziełach. Przyjmował
uczniów nawet, jeśli nie byli w stanie zapłacić czesnego.
Pracował od rana do wieczora bez wytchnienia. Sam
dobrze widziałem go, piszącego swoim starym gęsim
piórem, ale nie potrafię wskazać żadnych innych
szczegółów. Nigdy nie odesłał biedaka; jednak nie
dawał pieniędzy, ale coś do jedzenia. Jeśli ktoś przybył z
prośbą o nocleg, brat odźwierny musiał go ugościć w
zajeździe, a on uiszczał zapłatę. W gruncie rzeczy miał
dosyć roboty, żywiąc uczniów za darmo.
2. Jego umiłowanie dusz było ogromne.
3. Spowiadanie się nie było u nas możliwe dla tych,
którzy nie znali francuskiego.
4. Ogromnie dbał, by chorzy na czas otrzymywali
ostatnie sakramenty. Kiedy ktoś był w agonii, on
inspirował go głośno do aktu miłosierdzia, także wtedy,
gdy umierający zdawał się być nieprzytomnym, „bo jak
mówił, słuch bardzo długo pozostaje nietknięty”.
Mimo, że pierwszą Mszę św. odprawiało się w domu –
co było dla niego źródłem głębokiej radości – jednakże
tego akurat dnia asystował on ojcu Pons, aż do
ostatniego tchnienia. Chory zmarł podczas Mszy św.,
tak, że Sługa Boży wszedł do kaplicy dopiero podczas
kazania dziekana Sprangersa, po ewangelii. Gdy pewna
protestantka z sąsiedztwa zakonu była poważnie chora,
udzielił on teologowi holenderskiemu wskazówek co do
sposobu asystowania jej w ostatnich chwilach. Musiał
nakłonić ją do skruchy i do miłosierdzia. Kobieta ta
powiedziała panu Paulssen: „Jezus Chrystus schował
wszystkie nasze grzechu pod płaszczem swej miłości”.
5. Jego celem było pracowanie dla Matki Bożej.
Przekazywał otrzymane przez dwoje dzieci posłanie z La
Salette.
6. Vide sub 1: de studentibus pauperibus
Ad 66, proc. fol. 69. Dla wszystkich był uprzejmy. Kiedy
uczeń przychodził się przedstawić i zostawał przyjęty,
mówił: „Chodźcie, dzieci moje. Uściskajmy go”. I tak
każdemu bez względu na narodowość.
Był naprawdę człowiekiem o nadprzyrodzonym duchu;
przejawia się to w tym, co zaraz powiem.
Co do sentymentalności nie ma zastrzeżeń. Kiedy
dotykał kogoś, dając mu powitalny uścisk, robił to
bardzo delikatnie i bez nacisku; z pół przymkniętymi
oczami. Kochał nas wszystkich bez wyjątku; to także
jest coś, co zawsze dawał nam do zrozumienia.

§ 127.
Umiłowanie bliźniego

§ 128.
Gorliwość
§ 129.
Troska o umierających

§ 130.
Duszpasterstwo piórem

§ 131.
Miłość powszechna

§ 132.
Miłość nadzwyczajna
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Ad 67. 1. Tego, że troszczył się o chorych i że jego
opieka była niezawodna, dowodzą fakty: przynosił im
mięso, skłaniał do picia mleka, dawał im śliwki, gdy
cierpieli na zatwardzenie (sam tego doświadczyłem).
Trzeba tu przyznać, że nie mógł robić dla chorych tego,
co można zrobić dla nich dzisiaj. Znał się na
ziołolecznictwie. Przygotowywał napary i dawał je
chorym do picia. Często mówił: „Biedni nie mają tego”,
by o więcej nie prosić.
Zawsze pytał, jak czują się chorzy.
W związku z tym nie mogę się zgodzić z tym, co jest
powiedziane na końcu artykułu 123.
2. Vide sub 1.
Ad 68. „Nie powinno się tak zdarzyć, by był zakon, gdzie
jedność byłaby doskonalsza niż w domu Świętej
Rodziny”, miał zwyczaj mówić. Często namawiał nas do
śpiewania: Ecce Guam bonum et Guam iucundum
habitare fratrem In unum.

§ 133.
Troska o chorych

§ 134. Troska o
zjednoczenie serc

Ad 69, proc. fol. 70; Vide 65, 1.
Ad 70. 1. Ukazuje się to w jego listach; z jego strony
nigdy tego nie słyszałem.
2. Rektor domu w Kaatsheuvel, ojciec Wortelboer,
otrzymał od Mgr Pompena, generalnego wikariusza,
plik listów uzupełnienia. Możemy zobaczyć tam
właśnie, że ojciec Berthier o wszystko prosił w Bois-leDuc.
3. Jakakolwiek natarczywość była mu obca. Był w
dobrych stosunkach ze wszystkimi, w każdym wieku.
4. Co się zaś tyczy sumienia, przede wszystkim był
bardzo dobrym przewodnikiem. Dla bliźnich nie był
zbyt skrupulatny. Picpuciens często przychodzili do
niego po radę.
5. Publicznie powiedział, że dziecko byłoby w stanie
poważnie zgrzeszyć. Nie pamiętam dokładnie, w jakim
to dziecko było wieku. Może pięcio, sześcio, może
czteroletnie. Nie traktował tego jako reguły, ale jako
możliwość dla niektórych jednostek.
6. Rachunki płacił zawsze natychmiast.
Ad 71. 1. Prowadząc życie czyste i święte.
2. Vide Ad 37
3. Vide Ad 14
4. Pozostał członkiem zgromadzenia z La Salette.
Każdego roku we wrześniu udawał się do La Salette, by
udzielać tam pomocy ze względu na ogromny napływ
pielgrzymów. Czynił to aż do 1900 roku. Słyszałem, gdy
mówił o tym innym ojcom.
Ad 72. Często dziękował nam, mówiąc: Bardzo wam
dziękuję, moje dzieci. Kiedy dobroczyńca podarowywał

§ 135.
Wyjątkowa roztropność

§ 136.
Sprawiedliwość

§ 137.
Wdzięczność
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całodzienny zapas chleba dla wspólnoty, oznajmiano to
już rano, dodając, że powinniśmy się pięknie za niego
modlić. Aż do dziś dnia odmawia się Ojcze Nasz i
Zdrowaś Maryjo w intencji dobroczyńców. Kiedy uczeń
coś otrzymywał, musiał natychmiast napisać list z
podziękowaniem, a on zawsze dopytywał się: Jeszcze
nie skończyliście listu?. Mówił: Nie skończyłeś jeszcze
swego listu, moje dziecko?. Ojciec Berthier kończył taki
list w bardzo krótkim czasie.
Ad 73, proc. fol. 71. Oczywiście, kochał prawdę. Był też
bardzo szczery.

§ 138.
Szczerość

Ad 74. Zdecydowanie; Francuzi mówili: „Żaden
człowiek nie jest tak uprzejmy jak Francuz”. To była
także i jego dewiza. Ściągał kapelusz nawet dla dzieci.
Mówił nam: „Kłaniam się aniołowi stróżowi w tym
dziecku”.

§ 139.
Grzeszność

Ad 75. Vide Ad 70, 6.
Ad 76. 2. Ad 76: 2. Nigdy nie żalił się na żadną ze swoich
licznych chorób.
3. Kiedy kto sprzeciwiał się jego Dziełu (założeniu
Zgromadzenia) albo nie było się zadowolonym ze
swego ubóstwa, nie bał się zabrać głosu. Powiedział
więc kilkakrotnie: Jestem stary, moje dzieci, robię
wszystko, co mogę. Przemowa ta mogła stać się
jednakże dość gwałtowna. Ale to zdarzało się niezwykle
rzadko. Kiedy tylko ukazał się katechizm Piusa X,
zaproponował by przetłumaczyć go na niemiecki. Ojciec
Aleksander Mertens się temu przeciwstawił. Sługa Boży
zapytał: Dlaczego jesteście temu ojcze przeciwni?. On
się nie sprzedaje w Niemczech, niemiecki jest lepszy.
Stał się zatem trochę bardziej gwałtowny, ponieważ
było to sprzeczne z wolą Papieża. Powiedział więc do
tego ojca: Moje dziecko, nie macie ducha Bożego.
Wiem to wszystko z mojego własnego doświadczenia.
4. Choleryczny-sangwinik i trochę także melancholik,
ale nie flegmatyk.
Opanował to przez swe cnotliwe życie. Jeden, bądź dwa
razy powiedział publicznie: Jeśli nigdy nie uczyniłbym
nic gwałtownie, nie wiem czym bym się stał. Powiedział
to, by zachęcić nas do prawdy.
Ad 77, proc. fol. 73. Rygorystycznie przestrzegał życia
zakonnego od rana do wieczora. Prawdą jest, że jako
człowiek stary nie był pierwszy w kaplicy, dla niego
byłoby to niemożliwe. Ale zawsze w kaplicy, jak i przy
innych zajęciach, był punktualnie. Jednego razu

§ 140.
Siła

§ 141.
Panowanie nad sobą

§ 142.
Wyjątkowa
wstrzemięźliwość
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przyszedł trochę spóźniony na południowe albo
wieczorne czuwanie; zatem padł na kolana i ucałował
ziemię. Miał zwyczaj mówić: Mea maxima poenitentia
est vita communis. Tym samym mówił często: Nihil nisi
grave ac moderatum et religione plenum prae se ferant
(Conc. Trident.). I sam praktykował, to do czego nas
zachęcał. Nidy nie trzymał skrzyżowanych nóg; co do
stóp, to tak, krzyżował je. We wszystkie dni, w sali
nauk siadał na drewnianej ławce bez oparcia i poduszki.
Nie mógł znaleźć żadnego oparcia. Nie mogłem widzieć
czy wspierał się na stole, ponieważ moje miejsce było
pięć ławek za nim.
W kaplicy klęczał wyprostowany ze złożonymi rękoma.
Miał zamknięte oczy, co było jego zwyczajem i trochę
pochyloną głowę. Pierwszy kwadrans rozmyślań
klęczał, drugi stał. Nie palono w piecu bardzo długo, bo
aż do początków grudnia. Piec znajdował się w
refektarzu; w suficie przewiercono otwór około 36-40
cm kwadratowych, przez który ciepło unosiło się do sali
nauk, znajdującej się powyżej. Zimą, jeśli zrobiło się
bardzo zimno, rozmyślania odbywały się w refektarzu.
Dla zdrowia, głównie przez wzgląd na jelita, musiał
nosić ciepły pas wokół krzyża. Zimą musiał nosić też
płaszcz. Jednego dnia słyszałem, jak mówił, że miał
przepuklinę. Powiedział to przy okazji następującego
wydarzenia: Jeden ze studentów imieniem Holler miał
przepuklinę. Odradzał mu pójcie na operację,
ponieważ, jak mówił, taka operacja jest niebezpieczna
(przynajmniej w tamtym czasie). Jego rodzina jednakże
nalegała, by operacji się poddał. Poszedł na nią i już
kilka dni później przyszła wiadomość o jego śmierci.
Ojciec Berthier powiedział zatem, że on miał swą
przepuklinę, gdy ukończył 40 lat.
Miał siennik, jak my wszyscy i spał we wspólnej
sypialni.
1. Nie widziałem, by wokół lędźwi nosił żelazny
łańcuszek o szpiczastych końcach. Ojciec Delombaerde
mógł to wiedzieć, ponieważ był obecny przy jego
śmierci i bez wątpienia był także obecny, kiedy
rozbierano zwłoki.
Dużo pracował. Nigdy nie pozwalał, by marnował się
czas. Teraz, samemu będąc w zaawansowanym wieku,
nie rozumiem, skąd miał na to siły. Nidy nie robił sobie
poobiedniej drzemki, za wyjątkiem może ostatnich
dwóch, trzech miesięcy życia.
2. Może tak być, że dawano mu co dodatkowego,
ponieważ tego potrzebował. Bez wątpienia dostawał
wino „trempee”. Przysyłano mu je z Francji. Jednego

§ 143.
Wytrwałość w pracy

§ 144.
Wzmacnianie się
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dnia obcy ksiądz był u nas na kolacji i Ojciec
zaproponował mu trochę wina. Ten z kolei odmówił,
podczas gdy w tym samym czasie czytający przytoczył
werset z listu w. Pawła do Tymoteusza: Modico vino
utere propter stomachum tuum. Wszyscy się
roześmiali. Nigdy nie przestrzegał wstrzemięźliwości po
to tylko, by zwrócić na siebie uwagę. Na podwieczorek
jeden z uczniów przynosił mu trochę wina i jeden albo
dwa biszkopty.
3. Vide Ad 77.
4. Myślę, że można podsumować to, co powiem, do
zapewnienia o umartwianiu strony zewnętrznej.
5. Vide anteriora. Preferował skupienie i ciszę. Nauczał
nas: „Christus non sibi placuit”.
6. Przypominam sobie, że dziekan Sprangers mówił o
tym trochę: “Jego umartwianie się było nadzwyczajne
tak, że mogliśmy podziwiać już za jego życia, jak
uczestniczył w wiecznej chwale”.

§ 145.
Wewnętrzne
umartwianie się

Ad 78, proc. fol, 75. Tak, miał ją bez żadnych
wątpliwości. Był współpracownikiem od „Słownika
słowników”. Jednak nie wiem, czy odrzucił artykuł o
swoim życiu i dziełach.
1. Wiem na pewno, że dziekan Sprangers poczynił
pochwałę dla jego pokory. Nie mówił ani o swoich
sukcesach, ani o swoim dziele.
„W moich książkach, mawiał, zawsze starałem się
oddawać zdanie Ojców Świętych i wielkich Doktorów”.
Czynił to także, by nie popaść w konflikt z prawdziwą
doktryną.
2. Vide Ad 77.
3. Jego własna osoba pozostawała w cieniu. Pycha była
mu obca. Podkreślał wagę tego, by nie stawiać jej przed
nasza własną osobą.
4. Nie było czym się chwalić z powodu założenia
Zgromadzenia ani domu, ani osób, które przyjmował.

§ 146.
Przykładna pokora

Ad 79. Bez wątpienia. Wykazał największą dbałość przy
proszeniu pozwolenie na założenie Zgromadzenia. Vide
Ad 36. Prosił biskupa o wszelkie nawet drobne
zezwolenia.
2. Tak jak wszystkie innego jego dzieła, jego
posłuszeństwo tchnęło niezwykłym duchem; sub specie
aeternitatis.
3. Surowo przestrzegał wszystkich działów. Dbał o
czytanie dokumentu papieskiego „Auctis admodum”
już w styczniu podczas śniadania. Ojciec Trampe miał w
obowiązku ogłaszanie nowych decyzji Stolicy
Apostolskiej w nowych wydaniach jego książek i

§ 147.
Całkowite
posłuszeństwo
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wykreślania wszystkiego, co było niezgodne z tymi
decyzjami. Vide insuper Ad 36; 40,1; 49.
Ad 80, proc. fol. 76. 1. . To było jego pasja. Zarówno w
słowach jak i w pismach zawsze pokazywał swą
gorliwość dla czystości. Równocześnie stale doradzał
dziewiczość w wiecie świeckim, byleby była ona
przestrzegana z miłości do Boga.
Jednego razu opowiadał, że jak tylko jeden z księży we
Francji głosił kazania przeciwko dziewiczości, proboszcz
parafii wezwał go, by to poprawił. Był bardzo ostrożny;
powiedział, że nigdy nie podał ręki kobiecie i radził
nam, by też już tego więcej nie robić, także w
przypadku dzieci na drodze. Bez wątpienia nie
spoglądał ani nie zatrzymywał się przy kobietach.
Zawsze towarzyszyłem mu gdy szedł zobaczyć
współpracownicę, panią Bruyant, leżącą w szpitalu św.
Katarzyny w Grave. Musiałem uklęknąć w otwartych na
oścież drzwiach pokoju, w którym przebywała, podczas
gdy on ją spowiadał w oddalonym kącie wielkiej sali.
Nie było w niej więcej chorych.
Współpracownice, których dotyczy to pytanie,
mieszkały więc w tak zwanym szpitalu wojskowym,
mieszczącym się 50 metrów od pozostałych budynków.
Tam też mieściła się kuchnia.
Nie trzeba wspominać, że co do spraw ekonomicznych
umawiał się z ludźmi z kuchni. Jednego razu widziałem,
że wcale do niej nie wchodził, a jedynie pozostawał
przed progiem. Jak zachowywał się w innych
przypadkach, tego nie wiem. Uczniowie, którzy zostali
wyznaczeni do tej pracy, wchodzili do kuchni po to
wyłącznie, by rozdzielić talerze i by przestawić wielki
kocioł.
2. Vide 1.
3. Tak jak to wyjaśniał, wcale nie uważam tego za
przesadzone. Ponieważ, jak mówił, rzeczy te powinny
czynić wiele dobrego w kwestii duchowej.
Ad 81, proc. fol. 77. Jeśli ubóstwo, którego przestrzegał,
nie było heroiczne, to ja już nie wiem, co jest heroiczne.
W każdym punkcie przestrzegał tego, co zalecała reguła
w kwestii ubóstwa odzienia, mieszkania, podróży. By
pisać swe książki, posługiwał się każdego rodzaju
papierem, skrawkami które znalazł. Sklejał wszystkie
resztki papieru jedne z drugimi i formował z nich rulon.
Jeszcze kilka lat temu widziałem taki egzemplarz. Nadal
można znaleźć młodych ojców, którzy robią to w ten
sam sposób.
1. Finanse administrowane były przez brata Paulssena i
jedną ze współpracownic, pannę Coyret. On nie miał
dla siebie nic.
2. Oczywiście. Publicznie mówił: W podróżach moich

§ 148.
Umiłowanie czystości

§ 149.
Heroiczne ubóstwo

§ 150.
Oszczędność
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nigdy nie wydałem choćby grosza, by kupić gazetę lub
rozkład jazdy pociągów. Kiedy w 1904 roku rozpoczął
publikację swojego Posłańca Świętej Rodziny,
zaprenumerował Krzyż.
3. Wielokrotnie widziałem, jak częstował się szczyptą
tabaki; nie wiem, czy zażywał jej wiele. Jednak wiem
dobrze, że potrzebował jej, by leczyć swoje chore oczy.
4. Bardziej troszczył się o innych niż o siebie samego.
Co do pożyczek, niczego ode mnie nie pożyczył.
5. Dziekan Sprangers mówił pochwalnie o jego
ubóstwie.
Ad 82. To jest coś, o czym nie potrafię wiele
powiedzieć. Myślę, że zakonnik powinien żyć tak, jak on
żył. Wszyscy uważamy, że takim trzeba być, bo to jest
to, co on nam przekazał.
1. Z pewnością posiadał ducha modlitwy. Zawsze
nakazywał, by przypominać o Bogu.
2. Zawsze miał głębokie skupienie i wewnętrzną
koncentrację.
3. Vide Ad 48, 1, 2; 55
4. Jeden raz widziałem, gdy płakał podczas czytania
listu na Mszy św. z okazji Wielkiego Czwartku. Podobnie
jak przy czytaniu o śmierci męczenników w Korei.
Jeden z tych męczenników był jego współuczniem w
seminarium. Nie wiem, czy to wszystko ma związek z
darami nadprzyrodzonymi.
6. Często mówił: „Nie trzeba być prorokiem, by umieć
przewidzieć, że wielkie wydarzenia niezwłocznie
nadchodzą”. Powiedział jeszcze: „Te same przyczyny
powodują te same skutki”. Chciał pokazać tutaj, jak
rządy eliminują religię.
7. Vide Ad 61.
8. Najgoręcej zalecał nam wzbudzanie wielu aktów
całkowitego zaufania i miłości do Boga. Wielokrotnie
powtarzał, że każdego dnia powinniśmy czynić wiele
takich aktów.

§. 151.
Wstrzemięźliwość
§. 152.
Ludzkie podejście

§ 153.
Dary nadprzyrodzone

Ad 83. Proc. fol. 78. W zakonie na pewno
postrzegaliśmy go jako człowieka świętego. Jednak było
to dla nas zupełnie normalne. To właśnie tak nas
nauczał. Pokazał nam taką ideę życia zakonnego, że nie
mogliśmy uważać się za dobrych, jeśli nie tak byśmy
postępowali. Mieliśmy niewiele łączności ze światem
zewnętrznym.
Ad 84. Dziekan Sprangers; zresztą sam słyszałem, gdy
to mówił.
Ad 85. Oczywiście.
Ad 86. Tak, jego opinia świętości z pewnością się
rozpowszechnia.
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Ad 87. W „Posłańcu Świętej Rodziny” czytałem o kilku
wysłuchanych w modlitwach.

§. 154.
Świadectwo
uzupełniające

Ad. 88. We wrześniu 1914 roku byłem zakwaterowany
z proboszczem z Quéant koło Kalabrii (nie znam jego
imienia), który chwalił ojca Berthiera jako dobrego
człowieka. Wielokrotnie spowiadał się jemu przy okazji
swoich corocznych pielgrzymek na La Salette.
Ad 89. Nie.
Ad. 90. Nie.
Ad 91. Tak.
Ad 92. Nie, z tego, co ja wiem.
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III świadek – W. O. Michał Piotr Moritz
profes zakonny Zgromadzenia Misjonarzy Świętej
Rodziny 70 lat („de visu”)
Sesja VI z 7 lutego 1951 r.
Sesja VII z 14 lutego 1951 r.
Świadek obcował ze Sługą Bożym przez 3 lata
(od 1905 do 1908)

Ad 3 interr., proc. fol. 79, respondit:
Przybyłem do Grave 24 października 1905 roku, aby
studiować i znałem go aż do jego śmierci, czyli około
trzech lat. Do moich obowiązków należało obieranie
warzyw.
Ad 4. Z własnego doświadczenia, chyba, że dodam coś
innego.

§ 155.
Ogólniki

Ad 5, proc. fol. 80. Nie.
Ad 6. To jest oczywiste.
Ad 7. 1. Tak, vide Ad 3.
2. Tak, vide Ad 3.
3. Tak, J. Delombaerde: Apostoł naszych czasów. Innych
książek nie.
Ad 8. Ależ tak, to przecież słychać.
Ad 11 ad 33. Przez trzy pierwsze lata mojego pobytu w
Grave studiowałem nauki humanistyczne. To dlatego
byłem w mniejszym kontakcie z nim niż pozostali
klerycy. Rozpocząłem swój nowicjat niedługo przed
jego śmiercią, dla uszczegółowienia dodam 4
października.
Ad 34. Opowiadał nam, że wielu innych, młodych ludzi
miało predyspozycje by zostać księżmi, ale żaden
spośród nich nie znalazł środka, by się ukształtować.
Chciał zaradzić tej potrzebie poprzez utworzenie szkół
duszpasterskich i udzielanie wsparcia misjom. Miał
przede wszystkim na względzie tych niezamożnych.

§ 156.
Cel Zgromadzenia

Ad 42. Nie był przełożonych, ale raczej ojcem. Każdego
dnia mówił: „Moje dzieci, moje dzieci”.

§ 157.
Jego zalety jako
przełożonego
§ 158.
Przygotowania do

Ad 43. Prosił nas, byśmy modlili się za niego, ponieważ
udał się do Nieuwakuik głosić rekolekcje, aby
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przygotować się do śmierci. Powiedział to publicznie w
refektarzu. W ogrodzie wielokrotnie prosił mnie, abym
modlił się o świętą śmierć dla niego. Chciał umrzeć
nagle. I myślę, że jego modlitwy zostały wysłuchane.

śmierci

Ad 44. 1. Byliśmy w kaplicy od samego rana
(wstawaliśmy o czwartej trzydzieści), kiedy przyszła
wiadomość, że Założyciel nie czuje się dobrze. Trochę
później ogłoszono, że ma się gorzej, a jeszcze później że
zmarł.
2. Nie tylko w zakonie, ale i w całym mieści o tym
mówiono. Wszyscy mówili: To był święty. Nie potrafię
sobie przypomnieć, jak to wszystko się stało, tak
byliśmy wzruszeni.
3. Sam słyszałem mowę pogrzebową. Dziekan
powiedział, że był to człowiek święty. Głosił kazanie po
francusku.

§ 159.
Ostatnie chwile

Ad 45, proc. fol 81, 1. Nigdy w to nie wątpiłem.
2. Tak, bez wątpienia.
Ad 46. Tak, nie można tego udokumentować faktami,
ale jego towarzystwo, jego słowa zawsze były dla nas
tak samo dowodami na to, że był z natury religijny. To
czego nas nauczał, praktykował sam, dlatego więc nie
można powiedzieć, że jego życie w wierze nie było
heroiczne.

§ 160.
Opinia świętości

§ 161.
Cnotliwe życie
§ 162.
Heroiczna wiara

Ad 47. W refektarzu powiedział, że nie popiera filozofii
Kartezjusza.
Ad 48. 1. Zawsze się modlił i to z ogromną nabożnością
i niezwykłą żarliwością.
2. Widać było, że całkowicie zatracał się w Bogu.
Objawiało się to w jego nastawieniu. Trzymał ręce
skrzyżowane jedna na drugiej albo połączone, w
nieruchomej postawie. Na początku mojego pobytu w
Grave, mogłem dobrze zaobserwować jego zachowanie
się w kaplicy.
Wielokrotnie zauważyłem, że kierował swój wzrok to
na Tabernakulum, to na obraz Matki Boskiej z La
Salette.

§ 163.
Duch modlitwy

Ad 49. Wywarł na mnie głębokie wrażenie tym, że
wpajał nam wiele razy, nawet kilka dni przed swoją
śmiercią, że musimy być oddani Stolicy Apostolskiej.
Można powiedzieć, że było to jego testamentem.
Uważam to za wyraz wiary.

§ 164.
Oddanie dla Stolicy
Apostolskiej

Ad 50. Wiele razy mówił: „Jeśli wiedziecie żywot psa
(chciał powiedzieć 10 lub 12 lat), zobaczycie jeszcze
wiele rzeczy”. I historia przyznała mu słuszność. Nie
potrafię tego oczywiście wyjaśnić. Vide Ad 56,3.

§ 165.
Wizja wiary
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Ad 51. Ciągle nam to wpajał, podobnie z tym, co czynił.
Wpajał nam też przyczyny wiary, byśmy w końcu
wszyscy doświadczyli ducha wiary.
Pewnego dnia nasz Założyciel odmawiał w kaplicy swój
brewiarz i nauki św. Rose z Limy głoszące o życiu tego
świętej w poświęceniu. Było to dla niego okazją do
pobudzenia w nas, z wielkim zapałem, ducha modlitwy,
prostoty i poświęcenia.

§ 166.
Napominanie do życia
w wierze

Ad 52, proc. fol. 82. Wielokrotnie zdarzało się, że prosił
nas o modlitwę w sytuacjach trudnych. Nie mówił
jednak, co to były za sytuacje.
Ad 53. Sprzedawał swoje książki tanio, by mogły być
kupione przez wszystkich.
Założenie Zgromadzenia.

§ 167.
Rozpowszechnianie
wiary

Ad 54. Dobrze widziałem, że kilka razy nosił w ręce swój
krucyfiks, ale żeby robił to zawsze, tak jak to
powiedziane jest w artykule 97, nie wiem. Chciał, by
wszędzie stały kropielnice.
Ad 55. Z ogromnym oddaniem; chętnie służyliśmy mu
do Mszy św. Odprawiał ja w około pół godziny.
56. 1. Z ogromnym szacunkiem czynił znak krzyża.
3. Zachęcał nas do częstej Komunii św. Większość z nas
przystępowała do Komunii św. codziennie.
4. Był nią przepełniony.
5. To wypełniało całe jego życie.

§ 168.
Pobożność

Ad 57, proc. fol 84. Mam co do tego pełne przekonanie.

§ 169.
Nadzieja
§ 170.
Umiłowanie Boga

Ad 58. Jeśli w pierwszych latach nie był całkowicie
zgodny z Opatrznością, stał się taki później.
Ad 62. Ta miłość na pewno była niezwykła. Wszystkie
swe działania duchowe zaczynał Bogiem i kończył
Bogiem. Jak choćby przykład tej rozprawy, powołuję się
na Manuela z Instytutu Świętej Rodziny z 1910, str. 49,
gdzie znaleźć można wiele aktów miłości do Boga. Tak
dalece był owładnięty miłością do Boga. Bardzo często,
tak często, że słyszę to nadal dzisiaj, mówił: „Szczęście
w tym życiu albo w innym jest tylko dla świętych”. Przy
każdej możliwej okazji, na przykład obierając warzywa,
wielokrotnie powtarzał: „Moje dzieci, kochajcie
dobrego Boga; bardzo go kochajcie”.
Ad 63. Tak, oczywiście, przejawia się to w tym, co
następuje.

§ 171.
Całkowita ufność w
wolę Bożą

Ad 64. 1. Tak, właśnie taki był.
2. Nie był przywiązany do niczego.
3. To moje osobiste zdanie.
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Ad 65. 1. Zawsze należało pomagać biednym. Ja sam
niosłem wiele razy małą kwotę pieniędzy kobiecie,
która niegdyś u nas pracowała, a dla której teraz my
mogliśmy coś zrobić.
Ex. officio: Czy zanosił Ojciec pieniądze?
R.: Tak, postrzegam to jako swoistą emeryturę.
2-5. Dicit se nihil scire. Wiem natomiast, że miał w
szczególnej opiece chorą kobietę protestancką, do
której wysłał brata Paulssena, by udzielił jej opieki
duchowej.
6. Jednego dnia, kiedy wielu już stąd wyjechało, zawołał
nas do kaplicy o nietypowej porze i upominał nas,
byśmy pozostali wierni naszemu powołaniu. Mówił o
nadużywaniu łaski, które ciągnie za sobą utratę
powołania.

§ 172.
Umiłowanie biednych

§ 173.
Wierność powołaniu

Ad 66, proc. fol. 85. Publicznie wielokrotnie powtarzał:
„Jest tylko Bóg. Nie ma narodowości”. Surowo
zabraniał rozmawiać o polityce.

§ 174.
Powszechna miłość

Ad 67. 1. Co się tyczy tego pytania, czytałem koniec
artykułu 123. Moim zdaniem, ta część artykułu nie jest
prawdą. Czy chodzi tu o jakiś szczególny przypadek?
Ojciec Berthier bardzo się troszczył o interesy chorych.
Tym, którzy byli kruchego zdrowia, kazał o godz. 10 pić
mleko w Infirmerie albo zjeść jajko: „moje dziecko,
weźcie z izby lekarskiej surowe jajko i kubek mleka.
Chorzy mogli dostać także coś na deser. Ojców
Blanchare, Zerwasz, Kleine (wszyscy już nie żyją), którzy
byli trochę niedysponowani, wysłał na wakacje, chociaż
było to sprzeczne z jego zasadami. Jednego razu
student powiedział: „Mój Przewielebny Ojcze, boli mnie
głowa”. A on mu odpowiedział: „Och, moje dziecko,
wyjdź na dwór, idź się trochę przejść po ogrodzie, nie
męcz głowy, itd.”.
2. Vide Ad 1.

§ 175.
Opieka nad chorymi

Ad 68. „Należy wyrzec się ojczyzny”, mówił. Vide Ad 66.
Kiedy tylko któryś z nas miał kilka słów jeden do
drugiego, mówił: „Moje dzieci, słuchajcie się zatem”.

§ 176.
Troska o zjednoczenie
serc

Ad 69. Vide Ad 65. 1.
Ad 70. Jego roztropność przejawiała się w tym, że
zachęcał nas, byśmy unikali jakiejkolwiek ostentacji.
Mówiąc to, myślał o prześladowaniach we Francji.
Chciał też, byśmy zwracali się do siebie „Panie”, a nie
„Ojcze”. Później się to zmieniło.
4. Był przewodnikiem duchowym wielu uczniów.
5. Cfr. Ad 4.
6. Dicit Se nihil sire nisi hanc animadversionem: Dzielił
troskę o sprawy doczesne z siostrą Hernance.

§ 177.
Roztropność
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Ad 71. 1. W „Posłańcu Świętej Rodziny”, myślę, że w
zeszycie z lipca 1904 r., bronił on praw Bożych, przy
okazji wykładu Bruckera, w którym mówca powiedział,
że robotnik nie ma praw, ale ma je przede wszystkim
wielki Robotnik, sam Bóg”.

§ 178.
Sprawiedliwość w
stosunku do Boga

Ad 72, proc. fol. 86. Kiedy otrzymywaliśmy pieniądze na
zakup chleba św. Antoniego, często nam mówił:
„Módlcie się za naszych dobroczyńców”.

§ 179.
Wdzięczność

Ad 75. Pewnego dnia powiedział nam: „Będziemy mieli
drogę krzyżową”. Jednak nie dostaliśmy jej, ponieważ
jak mówił, „ktoś inny miał większe potrzeby niż my”.
Dodał wyraźnie, że droga krzyżowa była własnością
proboszcza z Velp.

§ 180.
Bezinteresowność

Ad 76. Kiedy już coś krytykować, to nie Sługę Bożego,
ale biedne warunki. Na przykład pewien student,
imieniem Zimmermann, którego dobrze znałem i który
stąd odszedł, robił trudności, ponieważ nie było łaźni.
Sługa Boży uczynił mnie odpowiedzialnym za
powiadomienie tej osoby (bo znałem jego rodzinę), że
nie przybył tu by coś ulepszać, ale by być ulepszonym.
Przy tej okazji Ojciec powiedział, a ja powtórzyłem mu
to wiele razy: „Moje dziecko, dom ma czworo drzwi.
Jeśli w koszarach wam się nie podoba, wyjdźcie
którymiś”. Mówił także: „Nikt was tu nie wzywał. Jeśli
chce się zostać misjonarzem, trzeba być świadomym
poświęceń. Zastanówcie się, czy do końca chcecie być
na misji? Co więc zrobicie, jeśli nie nauczyliście się
czynić poświęceń?”.
Wielokrotnie powtarzał słowa św. Wincentego a Paulo:
„Kochajcie Boga, bracia moi, ale polegając na sile
ramion naszych i pocie na naszym czołach”.
2. Nigdy się nie skarżył, nawet kiedy był chory. Czego ja
nawet nie spostrzegałem.

§ 181.
Siła

Ad 77, proc. fol. 87. Przy stole trzymał się prosto,
nieruchomo i bez skrzyżowania nóg. We wspólnej sali
nauk siedział zawsze na drewnianej ławce bez oparcia
ani poduszki.
W kaplicy nie siadał nigdy, chyba że podczas kazania.
Mogłem to dobrze zaobserwować. Podczas rozmyślań
czynił jak inni: najpierw klęczał, później stał. Vide
praeterea Ad 48,2.
Spał w narożniku wspólnej sypialni studentów,
oddzielony od reszty zasłoną; nadal dobrze pamiętam
ten szczegół.
Musiało zrobić się naprawdę zimno, zanim rozpaliliśmy
w piecu. Cierpieliśmy z zimna. Kilka razy dawny student
z Ameryki spędzał u nas noc i powiedział: „To jest
zimno, które mnie wypędza do domu”. Sługa Boży
wkładał stopy do skrzynki z sianem, by je ogrzać”.
2. Wielokrotnie widziałem, że na deser dostawał małą

§ 182.
Surowość
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szklaneczkę czerwonego wina, bez niczego. Chociaż
wcale nic zadawałem sobie pytania, dlaczego to robił;
nie krytykowałem go. Jednak później myślałem, że
musiało to być z powodów zdrowotnych.
3. Absolutnie.
5. Surowo tego wymagał. Co więcej, nie pozwalał by
przebywano w sypialni w czasie, kiedy nie była
używana. Według mojego przekonania, wymagał tego
przez wzgląd na czystość.
Chciał w ten sposób przeciwdziałać, by dwóch uczniów
nie znalazło się razem poza kontrolą w zbiorowej
sypialni, w czasie jej nieużywania. Zatem była tylko dla
ojców.
6. Nie przypominam sobie wiele z tego kazania.

§ 183.
Wzmacnianie się

Ad 78, proc. fol. 88. Z pewnością, postrzegał się jako
juczne zwierzę przed Bogiem. Często nam mówił:
„Ludzie chwalą nas za jedną część – dobro, które
czynimy, a Bóg nas ukaże za drugą połowę, której nie
uczyniliśmy lub którą uczyniliśmy źle”. „Jeśli tak
będziemy myśleć, nie będziemy tacy zadufani i pyszni”,
mówił.
1. To jest to, co jeszcze sobie przypominam z kazania
dziekana Sprangers. Powiedział on: „Nikt nie ma tyle
zasług, co zmarły i nikt nie był bardziej pokorny i
skromny”.
3. Vide Ad 78, initio.
4. Zawsze nam mówił; „Należy oceniać nasze
Zgromadzenie jako najmniejsze, jednak kochać je
najbardziej”.

§ 185.
Skrajna pokora

Ad 79. Biorę to za pewnik.
2. U niego wszystko było nadzwyczajne.
3. Ostatnie osiem dni przed swoją śmiercią mówił z
takim żarem i entuzjazmem o posłuszeństwie dla
Stolicy Apostolskiej, że wywierał na nas głęboki
wrażenie i traktuję te jego słowa jako testament
duchowy. Vide Ad 49.

§ 186.
Posłuszeństwo wobec
Stolicy Apostolskiej

Ad 80. Vide Ad 77,5.
1. Uczniowie nie powinni mieć własnej celi. Miał
zwyczaj mówić: „Jeden jest więc aniołem stróżem
drugiego”.
Był bardzo ostrożny w stosunku do kobiet; wielokrotnie
widziałem, że pozostawał przed progiem kuchni, kiedy
rozmawiał z siostrą Hermance.
2. Zawsze nauczał nas tego co mówił w swoich
książkach o czystości dziewiczej. Bronił starych panien.
3. Nie uważam, by była przesadzona.
4. Tego nie wiem, ale przyznam, że taki był.

§ 187.
Czystość

Ad 81. Vide Ad 77, initio.
Zdarzało się, że młodzi chłopcy przybywali wieczorem i
wyjeżdżali następnego

§ 188.
Ubóstwo

§ 184.
Czujność
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dnia, jeszcze przed śniadaniem. Jeden spośród nich
chciał wyjechać jeszcze tego samego wieczora, ale jego
ojciec, który przyjechał go przedstawić, powiedział, że
musi z całą pewnością zostać do dnia następnego. Ten
akurat pozostał w Zgromadzeniu. Nie znam jego
imienia.
1. Według mojego silnego przekonania to siostra
Hermance miała pieniądze.
2. Oczywiści, w domu nie było potrzeb. Przy każdej
okazji mówił: „Pieniądze traci się na błahostki”, to
znaczy na rzeczy, które nie są niezbędne. Wiele razy
powtarzał, że nigdy nie wydał pieniędzy, by kupić
gazetę.
3. Widziałem go, jak zażywał tabakę, ale nie wiem, czy
czynił to często
4. Jednak nigdy nam niczego nie brakowało. Vide Ad 67,
1.

§ 189.
Oszczędność
§ 190.
Ludzkie podejście

Ad 82, proc. fol. 89, 1. Nigdy nie znałem go z innego.
Zawsze był pochłonięty Bogiem.
2. Nie mogę zaprzeczyć, nie mogę też tego dowieść.
3. Vide Ad 48, 2 i 1. Rankiem, gdy był w dobrym
nastroju do rozmyślań, niekiedy mówił nam o tym
natychmiast.
4. Nie jestem w stanie tego ocenić.
6. Vide Ad 50.
7. Wielokrotnie nam powtarzał: „Żadnego grzechu w
domu; to największe nieszczęście, które może do nas
zapukać. Moje dzieci, prędzej niech dom się zawali, niż
grzech się w nim pojawi”.
8. Chciał przyprowadzać na rozmyślania także zwykłych
ludzi.

§ 191.
Dary nadprzyrodzone

Ad 83. My wszyscy w zakonie ocenialiśmy go jako
świętego; również w mieście widziano w nim świętego.
I nawet jeszcze dzisiaj, gdy rozmawia się z tymi, którzy
go znali, wszyscy mówią: „Świętym był człowiekiem”.

§ 192.
Opinia świętości

Ad 84. Siostra z „Wijnberg”, siostra Godewarda to
potwierdziła, Sługa Boży odprawił tak kilkakrotnie Mszę
św., a także dziekan Sprangers (także) w swej mowie
pogrzebowej.
Ad 85. Proc. fol. 90. Ona istnieje nadal.
Ad 86. Praktycznie rozrosła. Piętnaście dni temu
otrzymaliśmy list od ojca Sannera z Brazylii, z którego
dowiadujemy się, że w odpowiedzi na jego nalegania
odmówiono nowennę, by za pośrednictwem Sługi
Bożego uzyskać wyzdrowienie dwóch chorych. Oboje
wyzdrowieli.
Ad 87. Vide Ad 86.
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Ad 88. Aby uzupełnić trochę skrócone studia klasyczne,
chciał, a nawet wymagał, byśmy studiowali
popołudniami w czasie wakacji.
Zabraniał gier uczniom, na przykład gry w karty, w
szachy, w domino itd. Palenie również było zabronione.
Bardzo kochał kwiaty i dbał o nie niekiedy samemu.
Przechadzając się po ogrodzie, często trzymał w dłoni
sekator. Kwiaty były dla niego często okazją, by nas
zachęcać do miłości do Boga.
Spacerując w ogrodzie, podawał ramię to jednemu to
drugiemu i korzystał z tej okazji, by zapytać osoby te o
samopoczucie.

§ 194.
Zeznania uzupełniające

Ad 89. Nie, z tego, co mnie wiadomo.
Ad 90. Nie, z tego, co mnie wiadomo.
Ad 91. Tak, oczywiście.
Ad 92. Nie.
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IV świadek – W. O. Maria Jan Wortelboer
profes zakonny Zgromadzenia Misjonarzy Świętej
Rodziny 66 lat („de Visu”)
Sesja VIII z 21 lutego 1951 r.
Świadek obcował ze Sługą Bożym przez rok
(od 1907 do 1908 r.)

Ad 3 interr., proc. fol. 92, respondit:
Moi ludzie w zakonie w Grave.
Ad 4. Obcowałem osobiści, sam słyszałem i widziałem,
chyba że zadeklaruję to inaczej.

§ 195.
Ogólniki

Ad 5. Nie.
Ad 6. Absolutnie
Ad 7. 1. Tak, od 12 sierpnia 1907 r. aż do 16
października 1908 r.
2. Tak.
3. J. Delombaerda: Apostoł naszych czasów, Ramersa:
Bonus Miles Christi.
Ad 8. Bardzo dobrze.
Ad 9. W bardzo wysokim stopniu.
Ad 42. Jako przełożony był surowy; kochał porządek i
punktualność. Co do przestrzegania ciszy, także był
surowy. Kiedy się do niego zwracaliśmy był
nadzwyczajnie serdeczny i uprzejmy; można go zatem
było prosić o wszystko. W swoich rozmowach z
uczniami był równocześnie miły i dobrej wiary, nawet z
tymi mniejszymi z nas, jak ja.
Chociaż chciał kultywować ducha rodziny, jego
poszanowanie dla swojej osoby wcale go nie
zmniejszało. Ojciec kapucyn Norbertus z Bredy
otrzymał broszurkę o założeniu przez ojca Berthiera
Zgromadzenia i tym przykuł moją uwagę. Udałem się z
wizytą do Grave i zapukałem do drzwi skromnego
zakonu. Zaprowadzono mnie do rozmównicy w
koszarach, pokoju o nadzwyczajnej prostocie, a

§ 196.
Jego zalety jako
przełożonego
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następnie do mieszkania siostry Hermance, gdzie coś
podano. Wkrótce poznałem ojca Berthiera, któremu
towarzyszył inny ojciec. Ponieważ w szkole
podstawowej nauczyłem się kilku słów po francusku,
mogłem choć chwilę porozmawiać z nim nieporadnie
po francusku. Od początku zwracał się do mnie „moje
dziecko”; dowiadywał się, czy moi rodzice jeszcze żyją i
ilu mam braci i sióstr. Kiedy powiedziałem, że jeden z
moich braci był u Zbawicieli, powiedział: „Ach, moje
dziecko czy nie wolałby on więc bardziej, byście i wy
zostali członkiem tego Zgromadzenia?”
Dostałem zwyczajowy kwestionariusz (Vide Nolte,
Skizze), gdzie postawione zostały pytanie takie jak to:
czy choroby psychiczne albo gruźlica zdarzały się w
rodzinie, jaki był stan mojego zdrowia czy rodzice
wypełniają swoje obowiązki religijne, czy mają dobrą
opinię.
Powierzył mnie ojcu Paulssenowi z którym omawiało
się czesne (120 florenów rocznie). Ojciec Berthier był
układny w takich sprawach. Kiedy kandydat nie mógł
zapłacić, sam starał się znaleźć mu dobroczyńcę.
Ad 43, proc. fol. 93. Kilka dni przed śmiercią spotkałem
go przypadkiem w ogrodzie. Zgodnie ze swoim
zwyczajem podał mi serdecznie ramie i zapytał, jak się
miewam: „Moje dziecko, jak się masz?.
Odpowiedziałem, że dobrze i zapytałem go ze swojej
strony o jego samopoczucie. Na co on odpowiedział:
„Nie za dobrze”. Pocieszałem go, myśląc, że mu się to
spodoba. Ale to nie zostało przez niego dobrze
odebrane. Nadmienił, że mając tyle lat co on teraz, jego
rodzice już nie żyli. Kiedy zauważyłem, że on miał
więcej dzieci niż jego matka i ojciec, on odrzekł: „To
prawda i wierzę, że są tam tacy, którzy dobrze sobie
radzą”. W ten poufny sposób rozmawiał ze
wszystkimi”.

§ 197.
Przygotowania do
śmierci

Ad 44, proc. fol. 94. 1. Niczego nie widziałem, to znaczy,
nie byłem obecny przy jego śmierci. Wiem tylko, że
ojciec Streithoven, płacząc przyszedł nam oznajmić po
Mszy św. dla „Matki Bożej” (obitej w błękit), że
Założyciel nie żyje.
Cała kaplica zaniosła się płaczem. Z całym rocznikiem
widzieliśmy go leżącego na łóżku pogrzebowym.
Wszyscy
braliśmy
udział
w
uroczystościach
pogrzebowych. Byli tam ojcowie jezuici, kapucyni a
także misjonarze z La Salette.
2. „To jest święty”.
3. Przypominam sobie, że dziekan powiedział, że zmarły
był człowiekiem tak uczonym, a z taką pokorą
przychodził prosić o radę.

§ 198.
Ogłoszenie jego śmierci

Ad 45. 1. Kiedy spotkałem go po raz pierwszy, zrobił na
mnie ogromne wrażenie. Oczywiście, był uprzejmy, ale

§ 200.
Cnotliwe życie
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to było znacznie więcej niż zwyczajna uprzejmość. To
była życzliwość. Połączona z powagą.
2. Bez wątpienia. Aż do śmierci odmawiał sobie
wszystkiego, naprawdę wszystkiego.
46. Tak, jak był heroiczny we wszystkim.
Ad 48. 1. Tak! Kiedy widywałem go podczas dwóch
pierwszych miesięcy mojego pobytu w Grave, w
kaplicy, zrobił na mnie wrażenie człowieka
pochłoniętego Bogiem.
2. Nie umiem powiedzieć niczego szczególnego.
Podczas rozmyślań najpierw klęczał, a później stał.

§ 201.
Heroiczna wiara
§ 202.
Duch modlitwy

Ad 54. Nie mogę sobie przypomnieć czy zawsze nosił w
dłoni mały krucyfiks, jak to jest powiedziane w artykule
97; na pewno zrobił to kilkakrotnie. Myślę, że pewne
nabożności były mu drogie, jak na przykład całowanie
przyczepionego do drzwi obrazu, albo stóp figury.
Myślę, jednak, że nie rozumiał, że jest to obce
Holendrom czy też Niemcom. Chociaż i oni to czynili.
Nie było jednego pomieszczenia w domu bez
kropielnicy.

§ 203.
Szacunek dla obrazów
świętych

Ad 55, proc. fol. 95. Z powagą i pobożnością. Często
słyszałem słowa, że był surowy w kształceniu przyszłych
księży, co się tyczy wypowiadania słów konsekracji.
Słyszałem również, że sam doświadczał przy tym
pewnych trudności. To nie tak, że mówiono o tym
wiele, bo dotyczyło to Wielebnego Ojca i był on bardzo
przez nas ceniony. Nie znaczy to, że się go obawialiśmy.

§ 204.
Sposób odprawiania
Mszy św.

Ad 61. Wiele lat temu ojciec Trampe powiedział mi, że
raz zwrócił się do wspólnoty podczas kazania z tymi
słowami: „Będą potępieni pośród was”. Uważam to za
zwrot oratorski. Mam wrażenie, że wymagał od nas,
byśmy osiągnęli jego ideał: „Mierzcie wysoko, strzała
spadnie sama”.

§ 205.
Strach przed piekłem

Ad 62. Pewne jest i ukazuje to całe jego życie, że
wszystko czynił dla Boga, a nie dlatego, że poniósł w
Szwajcarii porażkę. Często nam mówił: „Bądźcie
mądrzy! Bądźcie świętymi, moje dzieci, świętymi.
Kochajcie dobrego Boga”. To był jego miecz u
wezgłowia, nie mówił o tym podczas nauki. Mówił o
trzech „S” w następującym porządku: świętość, nauka,
zdrowie, ale świętość była tym, co uwypuklał
najbardziej.

§ 206.
Umiłowanie Boga

Ad 64. 2. Całe jego życie było niczym więcej jak tylko
jednym wyrzeczeniem.
Ad 67. 1 i 2. W mojej pracy pielęgniarza widziałem, jak
jeden uczeń, który cierpiał dość poważnie na

§ 207.
Troska o chorych
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reumatyzm przebywał przez kilka tygodni na swym
sienniku we wspólnej sypialni. Zwróciłem uwagę Sługi
Bożego na tę sprawę i zaproponowałem mu, by położyć
go w pokoju, gdzie już przebywał jeden chory.
Odpowiedź na to pytanie była kategoryczna: „Moje
dziecko, co wy sobie myślicie? Dwóch w jednym
pokoju? Nigdy”.
Przestraszony tą odpowiedzią, nie miałem już więcej
odwagi, by czynić takie propozycje. Uczeń odszedł
przed upływem sześciu tygodni. Według mojej opinii
stosunek ojca Berthiera do chorych był taki, jak
powiem: kiedy ktoś był lekko chory na przykład, kiedy
bolała go głowa albo brzuch, łatwo dawał on
pozwolenie na spacer albo wykonywanie lżejszych prac
domowych. Kiedy zaś ktoś był poważniej chory, kazał
mu położyć się do łóżka i tam nie robić nic, tylko
czekać. Kiedy ktoś był bardzo poważnie chory, kazał mu
tylko czekać na to co, co dobry Bóg zechce uczynić.
Jednakże zawsze na czas wzywano lekarza, chociaż nie
znano jeszcze nadzwyczajnych kuracji leczniczych,
takich jak te w sanatorium. Są chorzy, których podnieść
można było kawałkiem plastra, albo bardziej miękkim
łóżkiem, ale fakt był taki, że w domu nie było takich
rzeczy.
Kiedy choroba trwała dłużej, skłonny był pozwolić
uczniowi jechać do siebie na wakacje, podczas gdy w
innym wypadku na takowe nie zezwalał. Zgodnie z
moim silnym przekonaniem, zeznać mogę, że w
stosunku do członków domu był we wszystkim
miłosierny. Pamiętając opinie z tamtych dni, uważam
wyrażenie na końcu artykułu 123 za trochę
przesadzone.
Ad 68, proc. fol. 96. Bardzo się o to troszczył. Kiedy
przybywał nowy uczeń, cała wspólnota go witała; w
zależności od godziny przybycia, miało to miejsce
podczas obiadu albo kolacji, gdy tymczasem wykład
stawał się już zwyczajem; także przy okazjach takich jak
ta, nie rozmawiało się przy stole. Chciał, byśmy nigdy
nie rozmawiali o narodowości. Jego pragnieniem było
kształcenie ducha rodziny.

§ 208.
Troska o jedność

Ad 69, proc. fol. 97. Nie chciał, by kiedykolwiek
odsyłano biedaka, bez dania mu czegoś do jedzenia.

§ 209.
Umiłowanie biednych

Ad 72. Tak, był bardzo wdzięczny. Niedługo po moim
przybyciu, otrzymałem polecenie udania się w podróż z
Francuzem, proboszczem Longin, dobroczyńcą
Instytutu, aby pokazać mu trochę Holandię (Rotterdam,
Haye, Scheveningeu). Powiedział mi: „Zatem będziecie
mogli przejść przez swoje ziemi”. Przy tej okazji
odwiedziłem kilka razy swój region, mimo faktu, że nie
wziąłem urlopu od 10 lat.

§ 210.
Wdzięczność
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Ad 74. Bardzo delikatnie, kłaniał się wszystkim; to jest
coś, co również robiliśmy, a i on sam kłaniał się nam.

§ 211.
Grzeczność

Ad 75. To jest coś, co mnie uderzyło najbardziej: nie
prosił o nic dla siebie, wszystko poświęcał dla innych.

§ 212.
Bezinteresowność

Ad 76. Na to pytanie mogę odpowiedzieć twierdząco,
bez żadnych wątpliwości.
4. Vide Ad 67.

§ 213.
Siła

Ad 77. Wszystko czynił wspólnie ze wspólnotą. Nigdy
nie trzymał skrzyżowanych nóg, co więcej, zawsze
stawiał stopy jedna obok drugiej. Siedział zawsze
prosto na drewnianej ławce bez oparcia; w refektarzu
miał krzesło.
Wielokrotnie widziałem, jak wyprostowany klęczał w
kaplicy z lekko opuszczoną głową. Wyżywienie było
dobre, ale czasem skromne. W domu było bardzo
zimno; mieliśmy trzy piece, które grzały ledwie
umiarkowanie, to znaczy jeden znajdował się w Sali
nauk teologicznych, która była nad refektarzem i gdzie
siedział ojciec Berthier; drugi w Sali nauk filozoficznych,
trzeci zaś był dla duszpasterzy.
Było tak choćby w roku, w którym się znalazłem. Nigdy
nie zbliżał się do pieca, aby się ogrzać; również innym
było to zabronione.
3. Co do najdrobniejszych szczegółów; vide Ad 77 ad
initium.
5. Bardziej już nie można. Nawet w przeddzień święta
świętego patrona nie dawał pozwolenia na rozmowy
przy stole podczas kolacji. Na tej kolacji jeden ze
studentów powiedział jedno krótkie słowo, na które on
od razu zareagował. Następnie uściskał nas wszystkich i
to wszystko. Podczas obiadu świątecznego można było
rozmawiać, ale nie przy kolacji. W dni większych świąt
udzielał pozwolenia na rozmowy i dodatkowo jeszcze
na śpiewy, również po kolacji.

§ 214.
Wyjątkowa surowość

Ad 80, proc. fol. 98. 1. Vide Ad 67, 1 i 2.
Chciał, byśmy nigdy nie przebywali w jednym pokoju
tylko we dwóch.
Jeśli byliśmy we dwójkę w jednym pomieszczeniu,
drzwi zawsze musiały pozostawać szeroko otwarte.
Posuwał się daleko w kwestii skromności. To znaczy, że
na przykład w zakonie był zwyczaj, że będziemy szli
ubrani do umywalni; było jednak dopuszczone, by mieć
podwinięte rękawy. Musieliśmy mieć pozwolenie na to,
by umyć nogi, pozwolenie, o które nie prosiło się
prawie wcale.

§ 215.
Pobudzający do
przestrzegania reguły
zakonnej

§ 216.
Czystość

Ex officio: Czy mogło się zdarzyć, że nie myło się nóg
przez sześć miesięcy?
R.: Tak, to nawet bardzo możliwe.
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Ad 81. Tak, bez cienia wątpliwości. Vide Ad 81, 1. Był
zdania, że do umycia się nie jest potrzebne mydło.
Ubóstwo nie przejawiało się wyłącznie tym, że nie było
żadnych zbytków, ale także tym, że wszystko było tak
proste, jak to tylko możliwe. Nie mieliśmy
pomalowanych stołów, ale stosowaliśmy pewien rodzaj
barwnika z orzecha, barwnika, który sami
wytwarzaliśmy. Nie używało się zwykłego papieru, ale
papieru zadrukowanego. Sami wyrabialiśmy atrament.
Robiliśmy miotły z genat. Szukaliśmy grzybów do
jedzenia. Chociaż w Grave był gaz, my musieliśmy
polegać na lampach oliwnych. I przestrzegano
najsurowiej oszczędności. Jak już powiedziano,
wyżywienie było dobre, ale na modłę francuską, jednak
nigdy się na to nie skarżono.
W domu „Notre-Dame”, który znajdował się na
początku w Sali służącej równocześnie za refektarz i
salę nauk, stały cztery szkolne ławki dla 24 uczniów i
pół ławki dla trzech ojców. W kaplicy były tylko trzy
ołtarze, stół do Komunii św. i dwie deski zamiast
konfesjonału. W sypialni dla każdego stały dwie
podstawki połączone trzema deskami i siennik leżący
na wierzchu. Nie było nawet pytania o krzesła. Każdy
miał swoją własną skrzynię i gwóźdź, by powiesić na
nim swoje ubrania. Dwa wiadra służyły za umywalnię.
Jasne jest, że wszystko to było nakazane przez ojca
Berthiera. Przeciwstawiał się on unowocześnieniom.
(„Nie unowocześnione”), ale z nim żyło się bardzo
nowocześnie. Jednego dnia powiedziałem do
Przewielebnego: „Prawdę mówiąc powinno się móc
dołączyć do naszej własności te trzy domy i folwark,
abyśmy nie musieli zawsze przekraczać traktu, więc
komunikacja między dwoma domami nie odbywałaby
się przez drogę”. Jego odpowiedź była następująca:
„Moje dziecko, nigdy nie należy pragnąć tego, czego nie
można mieć”.
2. Vide Ad 81.
3. Faktycznie zażywał tabakę. Z pewnością musiał być
powściągliwy w jej stosowaniu. Kilkakrotnie
proponował mi jej zażycie, tak samo zresztą jak innym.
Spostrzegłszy, że nie wiem, jak mam jej zażyć, śmiał się
bardzo.
4. Tak, oczywiści. Vide Ad 67, 1 i 2
Ad 83, proc. fol. 100. Zdecydowanie miał tę renomę
pośród nas.

§ 217.
Skrajne ubóstwo

§ 218.
Ludzkie podejście

§ 219.
Opinia świętości

Ad 85. Tak.
Ad 88. Nie.
Ad 89. Nie.
Ad 90. Nie.
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Ad 91. Tak, z pewnością.
Ad 92. Nie.
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V świadek – R. O. Mateusz Jan Ksawery Wilkens
profes zakonny Zgromadzenia Misjonarzy Świętej
Rodziny 62 lata („de visu”)
Sesja IX z 28 lutego 1951 r.
Świadek obcował ze Sługą Bożym przez 3 lata
(od 1905 do 1908 r.)

Ad 3 interr., proc. fol. 102, respondit
Jako student nauk humanistycznych od września 1905,
aż do 16 października 1908.
Ad 4. Wszystko jest oparte na moim osobistym
doświadczeniu, chyba, że zostanie to zadeklarowane
inaczej.
Ad 5. Nie.
Ad. 6. Bez cienia wątpliwości.
Ad 7. 1. Vide Ad 3.
2. Wiele razy.
3. Tak, życie spisywane przez ojca Delombaerda.
Ad 8. Oczywiście.
Ad 9. To też.
Ad 16. Był gorliwym wyznawcą Matki Boskiej z La
Salette, jak to objawiało się wielokrotnie w jego
słowach, które sam słyszałem. Swoim uczniom nakazał
wykonać figury Matki Boskiej z La Salette. Zawsze kilka
razy w ciągu dnia wzywaliśmy Matkę Boską z La Salette.
Wymagał by ta nabożność rozprzestrzeniała się przez
nas.

§ 221.
Nabożność dla La
Salette

Ad 41. Jego metoda nauczania sama w sobie była
dobra. Jednakże dla początkujących mogła, moim
zdaniem, być trochę zbyt wytarta i zbyt prosta. Należy
jednak dodać, że być może nie potrafił inaczej. Według
mojej opinii, jako Holendra, całe kształcenie mogłoby

§ 222.
Sposób nauczania
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być trochę bardziej misterne i trochę bardziej
oświecone.
Musieliśmy wykonywać wiele prac ręcznych i nosiliśmy
tam saboty. Mogę zrozumieć, że nosi się je podczas
pracy w ogrodzie, ale noszono je także w domu, w sali
nauk i refektarzu. Muszę jednak dodać, że było to
szczególnie pożyteczne w zimie, bo chroniło przed
zimnem. Dawniej nie widziałem tych błędów; jakby
dobry Bóg uczynił nas ślepymi na rzeczy takie jak te.
Jako młody człowiek, złożyłem tam czternastodniową
wizytę przed moim wstąpieniem, ale byłem tak
rozentuzjazmowany ciepłym przyjęciem (wyciągnął do
mnie oczekujące ramiona), że poszedłem tam do
spowiedzi i od razu podjąłem decyzję o powrocie,
chociaż nie znałem francuskiego i w konsekwencji nie
rozumiałem jego słów.
Powinno się było zaopatrzyć w to, co umożliwiłoby nam
mycie zębów; zgodnie ze zwyczajem rzadko dostawało
się pozwolenie na ogolenie się (może raz, dwa razy w
tygodniu). Nawet w niedziele i dni świąt diakon i
subdiakon służyli często przy ołtarzu z kilkudniowym
zarostem. Czas, by się ogolić, był wyłącznie rano przed
śniadaniem.
Ex officio: Czy było to zapisane, że golić można się tak
rzadko?
R.: Tak, nie można było się golić do woli. Poza
wskazanymi godzinami, nie powinno było znajdować
się w sypialni bez pozwolenia. Sam Sługa Boży bardzo
rzadko był ogolony, maksymalnie do dwóch razy na
tydzień. Inną jego metodą było niepozwalanie nam na
wyjazd na wakacje. Metoda ta miała swe
niedogodności, jak to zrozumiałem później. Na przykład
podczas jedenastu lat od mojego wstąpienia, nie byłem
już więcej w domu, co zresztą stawało się bardzo
niezręczne w obcowaniu z bliźnimi; już nawet nie
mówiło się przyzwoicie po holendersku. Metoda ta była
więc trochę prymitywna. Należy brać tu pod uwagę
jego dobre motywy dla tego wszystkiego, motywy,
które muszę uszanować, choć sama forma była
prymitywna.
Ad 42, proc. fol. 104. Nadzwyczajnie uprzejmy i ciepły.
Człowiek bardzo miły, a jednak zdolny do wzbudzania
wielkiego autorytetu pośród podwładnych. Darzono
tego człowieka ogromnym szacunkiem. Porywał nas
wszystkich tym, w jaki sposób się zachowywał.
Interesował się wszystkimi, aż do najmłodszego ucznia.
Kiedy kogo spotykał, zwracał się do niego z
dobrodusznością. Jednak jedynym holenderskim
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słowem, jakie znał, było goed, więc posługiwał się
innymi jako tłumaczami, przez których pytał: Czy
dobrze kto spał? Czy ma dobry apetyt? Czy jest
zadowolony? Kończył natomiast słowami: Powiedz mu,
że powinien być mądry i kochać dobrego Boga, albo:
Ciągnijmy więc dalej. Niemieckie i holenderskie imiona
sprawiały mu wiele kłopotu; starał się więc znaleźć
etymologię imienia i wymyślał samemu synonimy
francuskie; na przykład mnie nazywał Mały ochotnik; a
pan Oestricher został Austriakiem; pan Berk
Brzozą; pan Lievendag Pięknym-dniem.
Trzymał się porządku, punktualności i posłuszeństwa.
Nauczał nas, by być wdzięcznymi i oddanymi
Zgromadzeniu.
Od początku wpajał nam wyrzekanie się. Pierwszy list,
który kazał mi napisać, ogłaszał co następuje: Tutaj nie
jeździ się na wakacje; u nas się nie pali.
Wymagano od nas także praktyki wyrzeczeń. Na
przykład myśląc, że powinienem się ogolić, poszedłem
go poszukać, aby poprosić o małe lusterko (moja
rodzina przysłała mi pozostałe potrzebne rzeczy), a on
w odpowiedzi mnie zapytał: Po co, moje dziecko?.
Kiedy mu odpowiedziałem: Aby się ogolić, popatrzył na
mnie i powiedział: Jesteś jeszcze dostatecznie ładny bez
tego, poczekaj jeszcze trochę. Uważałem to za dużą
szkodę, kiedy byłem zmuszony pozwolić rosnąć jeszcze
dłużej tym małym, kędzierzawym włoskom. Jednego
dnia poprosiłem go o pozwolenie na zakup Chwał Maryi
św. Alfonsa. Dość jest tego w domu, pożyczcie to, było
jego odpowiedzią. Jego troska o nas, doprawdy
ojcowska, była doskonała: najmłodsi i najsłabsi spośród
nas dostawali pozwolenie, by iść spać wcześniej, ale
nie, by później wstawać. Ci, którzy byli słabego zdrowia,
mogli zawsze dostać coś poza wspólnym posiłkiem.
Codzienne wyżywienie było, pomimo wielkiego
ubóstwa, nad wyraz dobre. Prawdą jest, że
przygotowane było trochę na modłę francuską, ale
dostawaliśmy dobre porcje mięsa i innych potraw.
Ad 43, proc. fol. 105. Jeden raz słyszałem, jak mówił w
refektarzu: „Moje dzieci, kiedy jest się w stanie łaski,
gdy jest się uderzonym przez piorun, ja to postrzegam
jak wielką łaskę”.

§ 224.
Opinia o śmierci

Ad 44. 1. Ostatnie dni przed swoją śmiercią nie czuł się
tak dobrze. Kilka razy nie było go w refektarzu, co
odczulimy jako stratę. W chwili jego śmierci byliśmy w
kaplicy.
Słyszałem krzątaninę grubych czepków i chwilę później

§ 225.
Ogłoszenie jego śmierci
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poinformowano nas, że Przewielebny Ojciec bardzo źle
się czuje i po chwili (jeszcze podczas rozmyślań)
przybyła wiadomość, że nie żyje. To ojciec Bertaud
przyniósł nam wiadomość o jego śmierci. Smutek był
powszechny; wielu z nas płakało; ja nie płakałem,
chociaż czułem stratę, jednakże mniejszą niż inni,
którzy spotykali go częściej.
2. Odczuwano to jako ogromną stratę. Mówiono o
świętym człowieku.
3. Słyszałem tę piękną mowę w całości: na przykład
dziekan rozpoczął: Fuit homo missus a Deo cui nomen
erat Ioannes. Jego życie jest historią. Był przede
wszystkim ojcem, znał tylko swoje dzieci, nie uczniów
ani jednostki. Nie był profesorem ani przełożonym, był
ojcem. Kiedy czytam tę mowę w książce ojca
Delombaerda, wszystko to jest na powrót obecne w
moim duchu.
Ad 46, proc. fol. 106: Tak. Miał gorliwą wiarę. Zawsze
mówił z takim przekonaniem, że jestem zobligowany
poświadczyć, że wiódł życie w heroicznej wierze.
Chociaż sam nie rozumiałem francuskiego, to
prawdziwą przyjemnością było patrzeć na tego
człowieka i słyszeć go modlącego się.

§ 226.
Opinia świętości

§ 227.
Gorliwa wiara

Ad 47: W refektarzu odbywały się często wykłady z
historii Kościoła i on nigdy nie tracił czasu, by ukazać
nam błędy; wskazywał na przykład, jak bardzo taka czy
inna opinia była zgubna i fatalna. Mówił więc: Moje
dzieci, widzicie dobrze, jak zgubne jest trwanie przy
własnym zdaniu i niepodporządkowanie się Stolicy
Apostolskiej; do czego taki błąd może prowadzić itd.
Kiedy z kolei podąża się za Rzymem, jest się w dobrym
towarzystwie. Mówiąc na przykład o Wolterze, nie
mógł się powstrzymać przed wtrąceniem jakiego
epitetu, jak na przykład, ten wielki gapowicz!

§ 228.
Obrona prawdy

Ad 48. 1. W wysokim stopniu.
2. Podczas modlitwy miał postawę głęboko pobożną,
oczy zamknięte albo spuszczone, ręce skrzyżowane.
Nigdy nie widziałem go siedzącego podczas modlitwy,
nie tak jak podczas kazania.
Rozmyślał częściowo na kolanach, a częściowo stojąc.
Wiele razy widziałem też, że na końcu medytacji
zwracał się w kierunku obrazu Matki Boskiej albo w
kierunku Tabernakulum. To, że rozmawiał z dobrym
Bogiem, było podobnie zauważalne przez lekki,
postękujący szept, co zdecydowanie było wyrazem jego
wewnętrznej gorliwości.
Nawet jeśli nie modlił się w prawdziwym znaczeniu
tego słowa, zawsze był człowiekiem skupionym. Nigdy
nie był hałaśliwy, ale umiał dobrze opowiedzieć żart.

§ 229.
Duch modlitwy
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Chodząc z jednej sali do drugiej, zawsze trwał w tym
skupieniu. Na jego stole znajdował się mały obrazek
Serca świętego Maryi (mały i bardzo prosty obrazek).
Pracując przy swoim stole, trzymał zwykle w dłoni mały
krucyfiks, trochę większy niż krucyfiks różańca. Używał
go tak często, że był w rzeczy samej zużyty; mogłem to
dostrzec, kiedy go wypuszczał.
Widział Boga w naturze, na przykład w zwykłym
kwiatku. Czynił to spacerując z kimś po ogrodzie.
Wiosną podziwiał piękną zieleń; nigdzie na świecie nie
widziałem czegoś tak pięknego. Później zwróciłem
uwagę na jego liczne napominania do modlitwy.
Potrafił ciepło wyczuwać potrzeby tych, którzy błagali o
pomoc przez nasze za nich modlitwy, np. nędza
rodziny.
Ad 49, proc. fol. 107: Voir Ad 47.
Ad 50: Nie wiem tego z własnego doświadczenia.
Ad 51: Bez wątpienia słyszałem, że nas do niej
napominał bądź w kaplicy, bądź to w refektarzu.

§ 230.
Napominanie do wiary

Ad 52: W kwestii trudności (na przykład odczuwanych
w kwestii założenia zakonu, dawnej farbiarni błękitu,
nazywanej: Matką Boską z La Salette) prosił o nasze
modlitwy; podobnie, gdy w domu byli chorzy itd.

§ 231.
Fakt

Ad 53. Przede wszystkim opiekował się powołaniami
późnymi; to dla nich żył.

§ 232.
Szerzenie wiary

Ad 54. W kaplicy wszystko było bardzo proste, ale
musiało być stosowne i właściwe. Dwa razy w tygodniu
musieliśmy kaplicę zamieść i odkurzyć. Na początku
monstrancja była bardzo prosta, prawdopodobnie
otrzymana z Francji; później podarowano mu inną,
która była ładniejsza (zrobiona w Kevelaer), ofiarowana
przez rodzinę jednego z naszych studentów. Był nią
zachwycony. U sióstr zbawicielek z Velp dał do
zrobienia piękny ornat i dwie dalmatyki ze złotą
zasłoną.
Ceremonie zawsze odbywały się punktualnie. Podczas
niedzielnych procesji do Rameaus i w święto
Oczyszczenia
zawsze
przestrzegano
wielkiego
ceremoniału; w pierwszą i ostatnią niedzielę
października zarządzał procesję św. Rosarego.
Pragnął, aby śpiewy wykonywane były z ogromną
starannością. Dwa razy w tygodniu mieliśmy lekcje
śpiewu. Nie lubił polifonii. Śpiewaliśmy zawsze chorały
gregoriańskie.
Podczas Drogi Krzyżowej wystawiana była na ołtarzu,

§ 233.
Poszanowanie domu
Bożego
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pomiędzy dwoma świecami woskowymi, relikwia
Świętego Krzyża, którą to na końcu dawane było
błogosławieństwo. On sam nosił krucyfiks trochę
większy od tego, który my nosimy dzisiaj; jego krzyż był
z miedzi inkrustowanej drewnem. Nosił go na wierzchu;
co dla nas było zabronione. Później po jego śmierci
zarządzono, byśmy i my także nosili krucyfiks na
wierzchu. We wszystkich częściach domu znajdowały
się krucyfiksy. Vide Ad 48,2. Na drodze, albo gdy
przychodziły do niego dzieci, nie podawał im ręki, ale
kazał im ucałować krzyż.
Ad 55, proc. fol. 108. Odprawiał Mszę św. z
nabożnością i skupieniem nie za wolno, nie za szybko,
właściwie. Nie przypominam sobie, bym widział, żeby
miał złe nawyki z tym związane.

§ 234.
Sposób odprawiania
Mszy św.

Ex. officio: Czy nigdy nie zauważyliście, aby powtarzał
słowa konsekracji?
R.: Nigdy tego nie zauważyłem, chociaż często służyłem
mu do Mszy św. Nie znam jego opinii względem
świętego sakramentu Mszy św. Zawsze robił swój akt
łaski na swoim miejscu w kaplicy. Dlatego nigdy nie
posługiwał się książką; zresztą, jeśli nie był to jego
brewiarz, nigdy nie posługiwał się książką w kaplicy.
Tylko z rzadka widziałem, że recytował swój brewiarz
podczas pozdrowienia. Zresztą pozdrowienie nie trwało
długo, ponieważ nie lubił przeciąganych pozdrowień.
Nie lubił także długich interludiów.
Ad 56, proc. fol. 109. 1. Znak krzyża wykonywał zawsze
z ogromnym szacunkiem, nie za duży, ale bardzo
poprawny.
2. Nigdy nie zaczęliśmy zajęć bez ustępu Veni Sancte
Spiritus i bez modlitwy.
3. W roku 1905, roku mojego przystąpienia, istniała już
straż honorowa. Polegała ona na trzymaniu godzinnej
warty przy Przenajświętszym Sercu i to w szczególności
na tym skupiano wtedy swoja uwagę. Dwa razy
dziennie składaliśmy wizytę Przenajświętszemu
Sakramentowi.
Ex officio: Czy pamięta Ojciec, aby składał on sam
wizytę przed Najświętszym Sakramentem?
R.: Nie potrafię tego powiedzieć; robił to wspólnie z
nami wszystkimi i już przez to był bardzo zajęty.
4. Było nadzwyczajnie. Bez przerwy pokazywał przykład
Świętej Rodziny, zaufanie jakie my powinniśmy w niej
pokładać. Miał mały ołtarzyk Świętej Rodziny, gdzie
odprawiał Mszę św., odkąd pojawili się inni ojcowie w
domu.
Po wieczornej modlitwie, składał jeszcze wizytę przed
ołtarzykiem Świętej Rodziny.
5. Vide Ad 16.

§ 234.
Pobożność

§. 236.
Nadzieja
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Ad. 57. Człowiek ten miał ogromną ufność w Boską
Opatrzność.
Ad 58. Jednego dnia udzielałem pomocy dziekanowi
Sprangersowi i opowiedziałem mu, że pewien plan
obecnych przełożonych nie powiódł się. Dziekan Grave
odpowiedział: „hm! Ojciec Berthier nie czynił planów,
pozostawiał je Boskiej Opatrzności, by mogła je dla
niego uformować”.
Całe jego Dzieło przepełnione jest tym zaufaniem.
Ad 62, proc. fol. 110. Tak, całe jego życie pobudzane
było przez miłość do Boga. Często powtarzał: „Moje
dzieci, kochajcie dobrego Boga”.

§ 237.
Umiłowanie Boga

Ad 63. To nie mogło być inaczej; wszystko, jego czyny i
gesty wyjawiały, że człowiek ten był popychany przez
miłość do Boga.

§ 238.
Całkowita ufność w
wolę Bożą

Ad 64, 1. Mogę to potwierdzić poprzez wielka liczbę
jego wyrażeń: „że wola Boża się dzieje; wszystko tak,
jak dobry Bóg tego chce”, itd.
2. W kwestii swych ubrań, przedmiotów codziennego
użytku, był bardzo skromny. Jego ubiory były zawsze
bardzo czyste, chociaż kilka razy nosiły ślady tabaki,
którą zażywał. Wcale nie zwracał się w kierunku
ładnych rzeczy.
4. W swoich rozmowach wielokrotnie powtarzał o
miłości do Boga.
Ad 65,1. To przejawiało się w jego uprzejmości, w jego
uczuciu miłości. Jako odźwierny widziałem, że zawsze
pomagał biednym, dając im przynajmniej chleb; nigdy
pieniądze, ponieważ im nie ufał. Vide 42.
4. Wysłał jednego ze swoich studentów do
protestanckiej kobiety z sąsiedztwa, która była
poważnie chora. Myślę, że to był brat Paulssen. On też
zaniósł jej Księgę nas wszystkich.
5. To przejawiało się w jego pismach. Pisał głównie dla
czynienia dobra; dlatego pisma wcale nie musiały być
drogie. Wydania były w niskiej cenie. To nie
przeszkadzało wcale temu, że książki te były w tym
samym czasie źródłem dochodu.
6. To przejawiało się w założeniu jego Zgromadzenia.

§ 239.
Umiłowanie bliźniego

Ad 66. Tak, na pewno szczera i nadprzyrodzona, a
jednocześnie powszechna, nie wyłączał nawet
malutkich ze swojej miłości. Szczególnie przyjaźnie były
mu obce. Pochwalenie kogoś nie wydawało mu się
przydatnym. Jednakże za bardzo polegał na pewnych
osobach i to było jego błędem. Jego miłość była pod
wszelkimi względami nadprzyrodzona. Nigdy go nie
widziałem
w
szczególnym
afekcie
lub
sentymentalności.

§ 241.
Miłość powszechna i
nadzwyczajna

§ 240.
Gorliwość
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Ad 67, proc. fol. 111.1. Vide 42
Jestem poza tym zdania, że powinien być bardziej
układny dla tych, którzy byli poważnie chorzy. Na
przykład, nie było Sali przeznaczonej dla chorych; był
oczywiście punkt sanitarny, ale było to raczej mała
apteczka, gdzie chorzy mogli wziąć coś na
wzmocnienie. W ten sposób nowicjusz, bardzo
poważnie chory z powodu styczniowego zimna, znalazł
się w sypialni pośród innych (nasze łóżka mieściły się
jedno obok drugiego, bez odseparowania ich zasłoną).
Choroba trwała tylko kilka dni. Później zmarł. Odwiedził
go lekarz. To było coś, co było poza świadomością ojca
Berthiera w jego pełnym wyrzeczeń życiu. Kiedy
choroba stawała się groźniejsza, wzywał lekarza albo
wysyłał chorego do lekarza.
2. Jednak nie można zaprzeczyć, że bardzo się troszczył
o chorych.

§ 242.
Troska o chorych

Ad 68. Nadzwyczajne. Silny nacisk, z jakim to wpajał,
przejawiał się we wszystkich jego słowach. Aby to
utrzymać, codzienne składanie kulpy było zwyczajem w
naszym Zgromadzeniu.
Nie, nie można było zauważyć, że różni uczniowie byli
różnorodnych narodowości. Królował prawdziwy duch
braterski i patriarchalny.

§ 243.
Troska o miłość
braterską

Ad 69, Vide 65,1.
Ad 71. Z siłą wpajał, że grzech jest wielkim złem.
1. Ksiądz francuski, dawny uczeń ojca Berthiera, który
około 1912 roku miał kazanie w kaplicy, powiedział, że
ojciec Berthier zakomunikował mu pewnego dnia, że w
domu działo się coś złego: „Mój przyjacielu, to straszne,
grzech został popełniony w domu”. Był podobnie
nieugięty, jeśli ktoś grzeszył przeciwko dobrym
obyczajom lub gdy dawał zły przykład. Taki ktoś musiał
odejść.
Umiał brać pod uwagę słabość ludzką. Udowadniał to w
swoich upomnieniach. Jednym z jego licznych wyrażeń
było: „Dobry Bóg przede wszystkim”. Rygorystycznie
odmawiał brewiarz w godzinach kanonicznych.
2. Jego słowa wyjawiały wielki szacunek dla Mgr Van de
Vena. Kazał przetłumaczyć na francuski wszystkie jego
listy pasterskie i podkreśla tamto i owo.

§ 244.
Sprawiedliwość

Ad 72, proc. fol. 112. Był wdzięcznym już za rzeczy
najdrobniejsze. To było jego wartością: przyjmować
wszystko z wdzięcznością, zjednują sobie tym samym
ludzi. Proboszcz z Katwijk na Meuse, pan van
Rijckevorsel, uczynił mu pewnego dnia prezent z kilku
starych ornatów. Kiedy tylko, po otrzymaniu od ojca
Berthiera listu z podziękowaniem, przyszedł jednego
dnia do domu, musiałem iść z ojcem Berthierem do
rozmównicy jako tłumacz. Wrażenie, jakie ks. Proboszcz

§ 245.
Wdzięczność

70

odniósł na podstawie tego listu było następujące:
„Mówi się czasem, że nie ma wdzięczności na świecie,
ale ja widzę tu, że jeszcze jest”. Pewnego dnia otrzymał
pewną ilość starych książek o niskiej wartości, jednak
wysłał listy z podziękowaniem do dawcy. Dziekan
Sprangers zawsze dostawał w swoje święto bukiet
kwiatów. Kiedy tylko uruchomiono nową piekarnię,
pierwszy bochenek był dla dziekana.
Ad 73. Nigdy nie zauważyłem, by człowiek ten skłamał.
Ad 74. Bardzo poprawnie, dystyngowanie w swym
zachowaniu, jak Francuz. W towarzystwie tłumacza,
składał wizytę z okazji Nowego Roku dziekanowi,
burmistrzowi, bankierowi i jeśli się nie mylę,
dyrektorowi braci nauczycieli. Biskupowi zawsze
wysyłał pisemne życzenia noworoczne.

§ 246.
Grzeczność

Ad 75, proc. fol. 113. Człowiek ten o sobie myślał
najmniej ze wszystkich. Był szczęśliwy, jeśli myśmy byli
szczęśliwi. Czuł się szczęśliwy pośród nas.

§ 247.
Bezinteresowność

Ad 76. 2. Nigdy nie słyszałem, by się skarżył, nawet
kiedy nie był w dobrym zdrowiu. Był zawziętym
pracownikiem. Zawsze był zajęty i to ze swoją delikatną
budową ciała. Niepojęte jest, że był w stanie zrobić
wszystkie te rzeczy. Był zdolny do wielkiej
wytrzymałości. Nie unikał trudności. Często mówił:
„Wytrwajmy”.
3. Mogło się zdarzyć, że się rozgniewał, ale w tym
wypadku, on był tego gniewu przedmiotem. Nie
zapominał się. Kiedy chodziło o niewdzięczność w
stosunku do naszego Zgromadzenia, umiał dobyć
miecza z pochwy. Widziałem to na przykład, kiedy
poprosiłem o błogosławieństwo Sługi Bożego po moim
powrocie do domu, wtedy udzielał ostrej reprymendy
młodemu człowiekowi, który zresztą odszedł
następnego dnia.
Jednego dnia, kiedy bibliotekarz, mając pozbyć się
książek zbędnych i nieprzydatnych, wsypał je do worka
i pozostawił w korytarzu, scholastyk pozwolił sobie w
nim węszyć. Ojciec Berthier dowiedziawszy się o tym,
tego samego dnia wygłosił przy stole po obiedzie
wspaniałą filipikę bez nazywania osoby, dodając ogólne
upomnienie o zgubnych konsekwencjach ciekawości.
Jednakże nie chował urazy.
4. Sangwinik. Umiał jednak panować nad sobą.

§ 248.
Siła

Ad 77. W sali wspólnych studiów siedział sam na ławce
bez oparcia, zawsze wyprostowany. Nigdy nie
widziałem, żeby miał skrzyżowane nogi. Ignoruję fakt,
że układał stopy jedną na drugiej.
Siedział bez oparcia i poduszki. Zimą kilkakrotnie
wkładał stopy do małej skrzynki wypełnionej sianem,

§ 249.
Fakt

§ 250.
Panowanie nad sobą
§ 251.
Ciągła surowość
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by utrzymać je w cieple. Zakładał jeszcze kalosze. Zimą
nosił pelerynę; tak ubranego często widywano go w
kaplicy, Sali studiów, jak i wszędzie indziej. Nie wiem,
na czym spał. Vide 67,1.
1. Całe jego życie było przedłużającym się
umartwianiem. Nie wiem nic o żelaznym łańcuszku. Nie
ogrzewał się w pobliżu pieca i nie pozwalał również,
byśmy my to czynili.
2. O godzinie czwartej lub czwartej trzydzieści zawsze
dostawał mały deser. Otrzymywał trochę wina i coś do
zjedzenia. Przypuszczam, że potrzebował tego ze
względów zdrowotnych. Zresztą my wszyscy mieliśmy
pozwolenie, by dostać coś na podwieczorek, ale bracia
scholastycy tego nie robili.
3. Gruntownie, z jednego końca na drugi.
4. Co o tym powiedziałem? To, co podsumowaliśmy z
jego zewnętrznego umartwiania się, a było ono wielkie,
to właśnie.
5. Oczywiście! Vide 42.
6. Vide 44,3. Także dziekan powiedział w
podsumowaniu swoje mowy pogrzebowej, że św. Piotr
z Alcantar, którego święto obchodzi się tego dnia,
ukazał się św. Teresie i powiedział jej: „O Felix
poenitentia, quae tantam mihi promeruit gloriam”. I
odniósł to do ojca Berthiera.
Ad 78, proc. fol. 114. Człowiek celujący w prostocie i w
pokorze.
1. Vide 44,3. Dziekan Sprangers powiedział w swojej
mowie, że był człowiekiem tak uczonym, a przy tym tak
skromnym.
3. Miał bardzo skromne podejście do swojej własnej
osoby. Nigdy się nie chwalił. Nigdy nie mówił o sobie
samym. Jeśli zdarzyło się, że mówił o sobie, nigdy nie
było to przez zarozumiałość. Odczucia, które miał o
sobie samym, przejawiały się także w tym, że był
zawsze i wszędzie pośród nas.
4. Powiedział w konstytucjach, zbiorze praw lub
dyrektoriacie: „Musimy oceniać nasze Zgromadzenie
jako najmniejsze ze wszystkich, jednakże kochajmy je
jak naszą matkę”.

§ 252.
Wzmacnianie się

§ 253.
Wewnętrzne
umartwianie się

§ 254.
Przykładna pokora

§ 255.
Posłuszeństwo

Ad 79, proc. fol. 115. Trudno jest odpowiedzieć na to
pytanie, jednak Vide 47; 71,2.
Dawał wiele upomnień co do posłuszeństwa. Wymagał,
abyśmy pokazywali posłuszeństwo względem tych,
którzy nosili brzemię, nawet jeśli ledwo co przywdziali
oni habit zakonny i często byli zaledwie nowicjuszami.
Zwyczajem było czytanie pochwał w święto
profesorów.
Ad 80. Wielokrotnie towarzyszyłem mu w rozmównicy i
widziałem, że nigdy nie podawał ręki kobiecie. Ale
umiał tego uniknąć w czarujący sposób. Wymagał tego

§ 256.
Czystość
72

także od nas. Jednak my inni – Holendrzy nie umieliśmy
wybawiać się z tej opresji.
Był skromny i nie chciał spojrzeć na kobietę. Być może
spojrzał na nią przechodząc, ale zawsze to on był tym,
który nigdy nie zachowywał się w sposób, który mógłby
wywołać nieprzyjemne, przykre wrażenie. Sam składał
bardzo krótkie wizyty.
We wspólnej umywalni musieliśmy pojawiać się ubrani.
Jednak jestem zdania, że w domu panował pewien
duch pruderii. Na przykład, kiedy przybywał do domu
obraz, na którym Madonna była przedstawiony
wydekoltowana albo mały obrazek przedstawiał
dzieciątko Jezus trochę odkryte, retuszowano to
pędzelkiem albo nalepiano coś na wierzchu.
Ad 81. Oczywiście! Widziałem, co powiem ponownie,
że pisał swe książki na skrawkach białego papieru, na
białym odwrocie listów i kopert, które otrzymywał oraz
na odwrocie afiszy reklamowych. Łączył to wszystko za
pomocą kleju, w taki sposób, że tworzyła się seria na
kilka łokci. Nie znał chłonnych bibułek; zastępował je
piaskiem.
Przy wielu okazjach mówił: „Należy oszczędzać, moje
dzieci”. Posługiwał się prostym gęsim piórem. Nie było
okazji, by umyć nogi. Wielu z nas nigdy nie myło stóp.
Podczas trzech lat, które spędziłem z ojcem
Berthierem, nigdy nie umyłem stóp.
2. Sprawiał, by wszystko, co możliwe, wytwarzane było
przez członków wspólnoty, na przykład buty albo
ubrania. Nigdy nie kupiono nawet jednej sałaty. Ojciec
F. Voogel SJ z Groningue przybył pewnego dnia, by
mnie zobaczyć i powiedział: „Skąd ten człowiek to
wszystko bierze; najwyraźniej nie może dać wam do
jedzenia kamieni, a jeśli nawet tak by było, zapytuję się
więc, gdzie poszedłby je szukać?”. Ojciec Voogel SJ
poczynił również raz uwagę: „Ja najpierw
zatroszczyłbym się o lepszy dom”. I ojciec Berthier
odpowiedział: „Ach, nie mój ojcze, najpierw dzieci,
potem dom”.
3. Co do oceniania, powiem tylko, że czynił z niego
wielki użytek. Kilka razy oferował mi szczyptę tabaki,
która przyjąłem z grzeczności. Zawsze słyszałem jak
mówiono, że zażywał tabakę dla zdrowia. Nie mogłem
potwierdzić tego, co zapisane jest w artykule 181, o co
ponownie poproszono po jego śmierci, z powodu
nienaturalności prawie wszystkiego, co miał na swój
użytek.
4. Oczywiście!. Vide 67, Vide 42.

§257.
Ubóstwo

§ 258.
Oszczędność

§ 259.
Wstrzemięźliwość

Ad 82, proc. fol. 116. Co do tego, nie ośmielę się
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odpowiedzieć.
1. Co się tyczy obydwu, tak.
Ad 83, proc. fol. 117. Już przed jego śmiercią ludzie z
Grave postrzegali go jako człowieka świętego. Mówili;
„Ten tu, pewnego dnia zostanie świętym”, najwyraźniej
chcieli
powiedzieć:
Pewnego
dnia
zostanie
kanonizowany. Jako odźwierny dość często spotykałem
tych ludzi.

§ 260.
Opinia świętości

Ad 84. Ludzie z Grave, przede wszystkim dziekan
Sprangers, ojcowie kapucyni, ojcowie jezuici, ojciec
Jeremiasz, ojciec van Miert SJ cenili go bardzo i
traktowali jako świętego.
Ad 85. Również tak.
Ad 86. Każdy, kto go znał, nazywał go świętym.
Ad 87. Co się tyczy mnie, to nie.
Ad 92. Mówiłem z całą szczerością, nie.
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VI – świadek – Pan Lambert Jan van Groeningen
71 lat (“de visu”)
Sesja X z 7 marca 1951 r.
Świadek obcował ze Sługą Bożym przez 6 lat
(od 1897 do 1903 r.)

Ad 3, interr., proc. fol. 119, respondi:
Studiując nauki humanistyczne i pierwszy rok filozofii.
Ad 4. Ponieważ tam byłem, ponieważ byłem z nim
przez parę lat. Wiem to wszystko z własnego
doświadczenia, chyba że powiem inaczej.

§ 261.
Ogólniki

Ad 5. Ach, nie.
Ad 6. Tak.
Ad 7. 1. Osobiście od 1897 do 1903.
2. Oczywiście, mój kuzyn ojciec van Dinntere MSF i
ojciec Trampe MSF wielokrotnie przybyli mnie
zobaczyć, a więc mówili o nim zwłaszcza, że mnie to
interesowało.
3. W „Posłańcu Świętej Rodziny”.
Ad 8. Wysokie poważanie.
Ad 9. Tak.
Ad 11 ad 39. Wielokrotnie wypowiadał się z wielkim
szacunkiem o swoich rodzicach. Mówił, że byli bardzo
surowi. W stosunku do nas nie był ani trudny, ani zbyt
układny. Na początku przyjmował łatwo. Kiedy
natomiast sprawy z uczniami nie szły dobrze, traktował
to jako przykrość. Opowiadał nam, że musiał pouczać i
spowiadać w dzień i w nocy, ale opowiadał to wszystko
bez dumy, nie robiąc z tego zbędnego hałasu.
Opowiadał nam również, że ludzie we Francji źle
wypełniali swoje obowiązki religijne.
Z wdzięcznością mówił też, że rodzina Brouvers
pomogła mu w założeniu Zgromadzenia.

§ 262.
Świadectwa
uzupełniające

Ad 40. 1. Od młodości miał wielką nabożność dla
Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa.

§ 263.
Wybór św. Rodziny
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Ad 41, proc. fol. 120. Jestem pewien, że omawiał z nami
punkt po punkcie konstytucje jezuitów. Zaadaptował
kilka zaleceń, omijając inne. Myślę, że wyniósł wiele z
dzieł św. Alfonsa.

§ 264.
Sposób nauczania

Ad 42. To był ksiądz wyjątkowy! Jeszcze dzisiaj, po
piętnastu latach, nadal widzę go, jak żywego przede
mną. Często opowiadałem o nim swojej trójce dzieci.
Był uprzejmy, jednak kiedy ktoś nie przestrzegał reguły,
na przykład ciszy, potrafił być bardzo surowy. Ale
przede wszystkim, był ojcem dla nas wszystkich.

§ 265.
Jego zalety jako
przełożonego

Ad 45. 1. Mam go za człowieka bardzo cnotliwego.
2. Provisum Ad 1.

§ 266.
Życie cnotliwe

Ad 46. Pełen wiary żył tylko dla dobrego Boga i swojego
Dzieła.

§ 267.
Żywa wiara

Ad 48. 1. To nie wyrażało się wcale w słowach; jak sobie
przypominam zawsze był bardzo pochłonięty modlitwą.
Przede wszystkim po uniesieniu był jakby w ekstazie,
był więc jakby innym człowiekiem. Pod terminem
ekstaza rozumiem to, co było jasne, że nie zajmowały
go rzeczy doczesne. Po Mszy św. modlił się z wielka
nabożnością, ze skrzyżowanymi ramionami i dłużej niż
my.
2. Modlił się na kolanach; rozmyślał częściowo klęcząc,
a częściowo stojąc. Widzę go jeszcze przede mną,
ramiona skrzyżowane, nieruchomy.
Ławki ustawione były jak w chórze. Miał swoje miejsce
zaraz na początku, obok ewangelii. My byliśmy
usadzani twarzą w twarz. On trzymał się trochę
obrócony, twarzą w stronę Tabernakulum. Nie
przypominam już sobie, gdzie znajdował się obraz
Matki Boskiej z La Salette. Zawsze się modlił; nie
zwracał uwagi ani na to, co działo się wokół niego, ani
na nas. Zawsze pozostawał cichy na końcu swojej ławki.

§ 268.
Duch modlitwy

Ad 49. Często prosił nas o modlitwę za Papieża i
podporządkowywał wszystko, co robił, osądowi
Papieża. To właśnie nam opowiadał.

§ 269.
Posłuszeństwo dla
Papieża

Ad. 51. Tak, naturalnie, Także to, że byliśmy krzepieni w
wierze. Zawsze zachęcał nas do życia w wierze.

§ 270.
Napominanie do wiary

Ad 52. Zawsze był w dobrym humorze. Mówił nam:
„Nie należy fundować sobie gór i dolin”. To przez
modlitwę, mówił, pokonuje się trudności.

§ 271.
Podpora w
trudnościach

Ad 53. To dlatego założył swoje Zgromadzenie. Dużo
czytał, żeby umieć pisać książki od siebie i aby móc
szerzyć wiarę.

§ 272.
Szerzenie wiary
§ 273.
Szacunek dla kaplicy i
obrazów świętych
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Ad 54. Widziałem jeszcze, że w jadalni i w Salu studiów

nigdy nie było napalone, ale w kaplicy zawsze było
trochę ogrzane. Bo, jak mawiał, kiedy jest trochę ciepła
w kaplicy, można lepiej oddać się modlitwie. Nie, nie
robił tego dla swojej własnej przyjemności, ale dla
innych; takie jest moje przekonanie.
Dla kaplicy nic nie mogło być zbyt piękne. Często miał
ze sobą relikwie i kładł je przed sobą, kiedy był w
trakcie pisania. Nie wiem, czyje były to relikwie. W
różnych punktach domu znajdowały się również
relikwie, które czczone były przez mieszkańców domu.
On sam także czynił to, przechodząc obok. Szacunek
ten przejawiał się w tym, że je całowano. Zawsze nosił
na pasku duży krucyfiks; lewą stronę tego krucyfiksu
zdobił medalion prezentujący Matkę Boską z La Salette.
Kiedy ktoś wychodził z domu, dawał mu
błogosławieństwo, robiąc nad klęczącym znak krzyża.
Znak krzyża czynił trochę z przodu. Sam często to
widziałem. Miał wielkie poszanowanie dla święconej
wody, wszystkich nią błogosławił. Wszędzie w domu
stały kropielnice.
Tu i tam w domu kazał umiejscowić małe obrazki i
figurki; przedstawiały one Świętą Rodzinę, św. Józefa,
Matkę Boską z La Salette. Raz przywiózł różne obrazki
Świętej Rodziny przysłane przez wielu wydawców.
Razem z nami szukał później najpiękniejszego.
Ad 55. Święta Ofiara Mszy św. była najwyższa pośród
tego co znajdowało się w Kościele Bożym. To właśnie
często powtarzał. Vid Ad 48,1. Wielokrotnie wyjaśniał
nam modlitwy u stóp ołtarza. Myślę, że Mszę św.
odprawiał w 30, albo w 35 minut, ale w tym przypadku
on roznosił Komunię św. Często mówił: Są ojcowie,
którzy przedłużają pierwotny czas trwania Mszy św. To
nudzi ludzi i zatem pobożność znika.

§ 274.
Sposób odprawiania
Mszy św.

Ex officio: Czy nigdy nie powtarzał słów konsekracji?
R.: Nigdy tego nie widziałem ani sam nie słyszałem, ani
też nie słyszałem, żeby inni o tym mówili. Mógłbym to
zauważyć, ponieważ często służyłem mu do Mszy św.,
tak jak doskonale zauważyłem jeśli ksiądz mówił Gloria
podczas Mszy św. wielkopostnej. Często mówił: „Jeśli
odmawiacie modlitwy i jeśli zauważacie, że się
pomyliliście, nie należy zaczynać od początku”. Mówił o
„kontynuowaniu”, „ciągnięciu dalej”.
Ad 56. 1. Zawsze czynił znak krzyża tak starannie, jak to
możliwe, wypowiadając wyraźnie słowa.
2. O tej kwestii nauczał z równie wielka gorliwością.
3. Prawie wszyscy przyjmowali Komunię św.
codziennie. Mówił nam o częstej Komunii św., ale
szanował w tej kwestii naszą wolność.
4. Vide 40,1.
5. Wielka pobożność. Kazał uczniowi wykonać kilka
figurek Matki Boskiej z La Salette. Umieścił jedną w

§ 275.
Pobożność

77

kaplicy, a inną podarował dziekanowi Sprangersowi.
Ad 57, proc. fol. 123. Tak, bez żadnych wątpliwości.

§ 276.
Nadzieja

Ad 58. W trudnościach zachęcał nas do modlitwy i
kiedy trudności zostały przezwyciężone, mówił nam:
„To jest właśnie to, co należy się Boskiej Opatrzności”.
Do dzisiaj uważam to za dobrą lekcję życia.
Ad 59. Jakby instynktownie.
Ad 60. Zawsze pozostawał spokojny. Kiedy uczeń
odchodził, kilka razy widziano łzę w jego oczach, skąd
wyciągamy wniosek, że wewnętrznie cierpiał z tego
powodu. Ale zachowywał spokój i więcej o tym już nie
rozmawiano; nigdy się nie skarżył , nawet mimo faktu,
że wielu odeszło. O wszystkim, co się działo, mówił;
„Niech się dzieje wola Boża”.

§ 277.
Fakt

Ad 61. W rezultacie bał się piekła. Nie wiem, czy
obawiał się go sam. Wiem natomiast, że – o czym sam
zresztą mówił / napominał do bojaźni piekła na misjach
ludowych, chociaż nie wyolbrzymiał jej jak kilku jego
przedmówców. Myślę natomiast, że mimo to miał
wielką ufność w Boską Opatrzność. Wielokrotnie
wskazywał na miłosierdzie Jezusa.

§ 278.
Strach przed piekłem

Ad 62. Moim zdaniem, tak.
Ad 63. Wszystko!!!
Ad 64. 1. Wielokrotnie nam mówił: „Jeśli nakazano by
mi porzucić moje nowe Zgromadzenie, zrobiłbym to od
razu. We wszystkim podporządkowywał się woli
przełożonych. Robił to oczywiście dla Boga.
2. Wyrzekał się wszystkiego.
3. To przejawiało się we wszystkim.
4. Tak, każdego dnia. Miał kilka gotowych wyrażeń, w
których objawiało się jego całkowite zaufanie do Boga.
Często mówił: „Odwzajemniajmy łaskę Bogu za to
wszystko, co czyni dla nas”.

§ 279.
Większa niż zwyczajna
miłość do Boga

Ad 65. 1. W sposób nadzwyczajny; przez swoją
uprzejmość, dobry przykład, słowo i czyn. Wiele razy
służyłem za tłumacza i mogłem zaobserwować, że
goście dotknięci byli jego uprzejmością i chociaż nie
rozumieli jego języka, mówili: „To jest człowiek
wyjątkowy”. Kiedy szedłem z nim do miasta, ludzie byli
wyraźnie pod wrażeniem jego uprzejmej osoby.
Kiedy świętował czterdziestolecie swoich święceń
zakonnych, całe miasto zaśpiewało mu serenadę. On
chciał dać ludziom po szklance piwa, ale oni odmówili.
Chcieli wyjaśnić, że zrobili to z wdzięczności. To jest to,
co wyjaśniał prezydent, pan dr Kanters, jak myślę.

§ 281.
Nadzwyczajne
umiłowanie bliźniego

§ 280.
Całkowita ufność w
wolę Bożą
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4. Napisał mają książeczkę, jak należy służyć
umierającym i namawiał nas do jej propagowania.
Uczył nas, jak należy służyć umierającym, ponieważ,
mówił, jest tam jeszcze wielu, którzy nadal nie wiedzą,
jak się do tego zabrać. Postrzegał to jako sprawę
wielkiej wagi.
6. Przez swoją troskę o spóźnione powołania.

§ 282.
Troska o umierających

Ad 66. Jego miłość bliźniego była szczera. Kiedy ktoś
poprosił go o przysługę, natychmiast był gotowy mu jej
udzielić. Nie robił różnicy między narodowościami.
Podczas przerwy dla każdego miał miłe słowo. Gdy
służyłem mu za tłumacza, często mnie pytał: czy ten
albo inny jest zadowolony? Nie mógł spytać ich
osobiście, ponieważ nie mówili oni jeszcze po
francusku. Do wszystkich zwracał się per „Moje
dziecko”. Słowo to wziął od św. Jana. Na wzór tego
świętego mówił także: „Mój mały”. Jego miłość była
bez wątpienia nadzwyczajna.

§ 283.
Miłość powszechna i
nadzwyczajna

Ad 67. 1. Twierdzenia, że nie miał otwartych oczu na
potrzeby chorych, nie uważam za prawdziwe. Znam
przypadek epileptyka (pacjent opuścił Zgromadzenie), u
którego Sługa Boży spędził całą noc.
Nakazał zaaranżować małą, oddzielną salę, gdzie ci,
którzy mieli taką potrzebę albo byli na diecie mogli
dostać do jedzenia coś innego. Kiedy ktoś był chory, od
razu wzywał lekarza. Troszczył się o dobro swoich
dzieci. A zatem nie zgadzam się z ostatnia częścią
artykułu 123.
2. to się zatem wykreśla.

§ 284.
Troska o chorych

Ad 68, proc. fol. 125: To, że tak było, nie budzi żadnych
wątpliwości.
Zwyczajem było w Zgromadzeniu, że w określonym
czasie składaliśmy samooskarżenie. To kończyło się
kłótnią albo francuska złością. A on zawsze
interweniował, mówiąc: „Powinniście się nawzajem
słuchać”. I mówił następnie o św. Janie i jego
synowskiej miłości.

§ 285.
Troska o porozumienie
braterskie

Ad 69. Tę odrobinę, która jeszcze miał, oddawał
biednym.

§ 286.
Umiłowanie biednych

Ad 70. Wierzę, że tak!
1. Vide Ad 49 i 64,1.
2. Nie zrobiłby niczego bez aprobaty biskupa Van de
Vena.
3. Nigdy się nie narzucał i wszędzie miał autorytet.
4. Bardzo roztropny, zawsze wybierał właściwy środek.
Rozważał wszystkie ze i przeciw w każdej sytuacji.
Bardzo rzadko podejmował natychmiastową decyzję.
Mówił więc: „Wróćcie jutro, pójdę najpierw poprosić
Boga o radę”.

§ 287.
Roztropność
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6. Plamił się kupowaniem po najniższej cenie z
możliwych. Kazał na przykład dostarczać wielokrotnie z
Vlaardingen beczkę śledzi. Kiedy poznał cenę czegoś,
pytał od razu, jaka byłaby ona za 50 kilogramów.
Zawsze płacił odliczonymi pieniędzmi.
Ad 71, proc. fol. 126. 1.Taki święty człowiek musi być
sprawiedliwy przed Bogiem.
2. To musi być więc prawda. Zresztą jego przełożeni
wysłali mu dwóch misjonarzy do pomocy.
4. Vide Ad 2. Pewnego dnia opowiadano, że Ojcowie
Serca Przenajświętszego będą zbierać datki na życie
wśród rolników z sąsiedztwa i że zdarzyło się kilka razy,
iż skręcano kark kurczakowi i włożono go do koszyka.
Słysząc to, Sługa Boży powiedział: „Co za horror, moje
dzieci, nigdy tego nie róbcie, pokażcie, że wy jesteście
dziećmi Świętej Rodziny”.

§ 288.
Sprawiedliwość

Ad 72. Bardzo wdzięczny. Jednego dnia mój ojciec,
cieśla z zawodu, przybył nas zobaczyć i powiedział
Słudze Bożemu, że dach jest w tak złym stanie, iż
gdzieniegdzie grozi zawaleniem. Bardzo przeciekał w
trakcie deszczu, ku wielkiej niedogodności dla
mieszkańców. Mój ojciec poradził mu, by pokryć go
papą, lepikiem. Ułożenie dachówek było zbyt drogie.
Później mój ojciec przybył pracować kilka tygodni za
darmo, by przywrócić dach do dobrego stanu. Jego
wdzięczność za udzieloną radę i wykonaną pracę była
wielka, wręcz wzruszająca. Na pożegnanie uściskał
mojego ojca serdecznie.

§ 289.
Wdzięczność

Ad 73. Nie mógł popierać kłamstwa. Kochał prawość
bez żadnych wykrętów. To przejawiało się też przy
okazji wyznawania win.

§ 290.
Szczerość

Ad 74. Delikatnie. Kiedy szedł do kogoś z wizytą, na
przykład do burmistrza i jakaś dama chciała mu podać
rękę, zawsze umiał uniknąć tego w sposób bardzo
grzeczny, np. poprzez lekki ukłon i skromne spojrzenie.

§ 291.
Grzeczność

Ad 75. Ach tak, ponieważ robił wszystko dla dobrego
Boga.

§ 292.
Bezinteresowność

Ad 76. Myślę, że tak.
2. Człowiek chorowity, zawsze cierpiał, lecz on znosił to
z cierpliwością, co jest niemożliwe bez cnoty siły.
Zakładam, że musiał cierpieć wiele bardziej, ale nam o
tym nie mówił.
3. Nigdy się nie zapominał. Potrafił jednak być
surowym, zezłościć się, jak to Francuz, ale
pohamowywał się w porę. A zatem pewna melancholia
nim owładała i kiedy byliśmy później wśród swoich,
więcej niż raz prosił o wybaczenie.
4. Poprzez modlitwę i ćwiczenia nauczył kontrolować

§ 293.
Siła
§ 294.
Panowanie nad sobą
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się tak dobrze, że można było powiedzieć, że był bardzo
spokojnego usposobienia.
Ad 77, proc. fol. 127. Nie chciał luksusu. Często nam
nakazywał zewnętrzne umartwianie się. Nie wiem nic o
żelaznym łańcuszku, który miał nosić wokół lędźwi.
2. Od 1 września do 31 grudnia każdego dnia jadł
mięso. Miał na to szczególne pozwolenie. Kiedy
przybywał nowy uczeń, musiałem go o tym
informować. Zostałem do tego wyznaczony przez ojca
Berthiera.
Do obiadu dostawaliśmy szklankę piwa, podczas kiedy
on wypijał szklankę wina. Nigdy nie widziałem, by pił
wino na deser. Nie dostawaliśmy nic na deser,
przynajmniej za moich czasów.
3. Tak, zawsze był pośród nas, od rana od wieczora.
Nigdy nie miał osobnego pokoju.
4. To jest coś, czego nie mogę bezpośrednio ocenić, ale
był to na pewno człowiek, który umartwiał się we
wszystkim; nie chciał rozrywek ani zabaw.
5. Doskonale! Pragnął byśmy i my zachowywali się w
ten sposób. Potrafił się nawet oburzać. Jednego dnia
mówiłem trochę głośno w zakrystii, kiedy przechodził.
Był wtedy w złym humorze. Nie czynił uwag od razu, ale
we właściwym czasie mówił o tym kilka słów. Nie robił
tego nigdy w obecności bliźnich.
Przykłada dużą troskę do wyżywienia, bo jak mówił w
tym wieku uczniowie potrzebują dobrego posiłku.

§ 295.
Wstrzemięźliwość
§ 296.
Wzmacnianie się

§ 297.
Życie we wspólnocie

§ 298.
Przestrzeganie reguły

Ad 78, proc. fol. 128. 3. Za bardzo nużące uważał to, że
odśpiewano mu tę serenadę (Vide Ad 65,1). U niego nie
można było znaleźć najmniejszego cienia pychy.
4. Cenił wszystkie inne zgromadzenia lub zakony wyżej
niż swoje, bo założył je dla spóźnionych powołań. Nie
chciał porównywać się z wielkimi założycielami
zakonów. Kilka razy mówił: „Są tu tacy, którzy są
przeciw nam, ale zaraz dodawał, jeśli dobry Bóg jest z
nami, nasze Dzieło się uda”. Zresztą wszystkie dzieła
pochodzące od Boga napotykają sprzeciw.

§ 299.
Pokora

Ad 79. Jego posłuszeństwo było także tak dokładne, jak
to tylko możliwe, ponieważ przestrzegał on reguły
drobiazgowo.

§ 300
Dokładne
posłuszeństwo

Ad 80: Vide Ad 74.
Mówił o tym codziennie. Nigdy nie patrzył na kobiety, a
tym bardziej nie przyglądał się im. Często byłem obecny
jako tłumacz, kiedy rozmawiał z kobietami.
2. Codziennie mówił o doskonałości dziewiczości.
Pokazywał nam drogę, którą należy podążać.

§ 301.
Czystość

Ad 81. Na pewno. Kiedy znajdywał skrawek papieru,
posługiwał się nim przy pisaniu książek. Zużyte koperty
również służyły mu do tej pracy. W domu nosił saboty,

§ 302.
Ubóstwo
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by ogrzać nogi. W moich czasach nie było ognia w
refektarzu, nawet kiedy silnie mroziło. Ani też w Sali
studiów.
Pisząc posługiwał się gęsim piórem. Bardzo cierpiał z
powodu zimnych stóp. To dlatego kilku uczniów, po
niewielu sprzeciwach z jego strony, chroniło swe nogi i
stopy pod okryciem.
1. Tego nam nie opowiadał.
2. Bardzo oszczędny. Vide Ad 70, 6.3. Powściągliwy. W
zażywaniu tabaki też był surowy, ale nie mógł się jej
wyrzec całkowicie, ponieważ potrzebował jej dla
zdrowia. Jednego razu powiedział nam: „Czy nie sparzę
się kiedyś, robiąc to?”. I zacytował na to, śmiejąc się
przykład św. Wincentego a Paulo, przy okazji
beatyfikacji i kanonizacji, na punkcie której zresztą
robiono liczne trudności: „Dobry Bóg mi to wybaczy”.
4. Pragnął, byśmy wznieśli się w swym dostatku. Vide
Ad 77 in fine.
Ad 82, proc. fol. 129. Trudno jest mi na to
odpowiedzieć.
1. Miał ducha modlitwy i żył w wyczuwalnej obecności
Boga.
4. Kiedy zwracał się do nas, na przykład, kiedy mówił o
czystości, więcej niż raz płakał gorzkimi łzami. Myślę, że
tego nie da się wyjaśnić w sposób całkowicie naturalny.
8. Mówił bardzo pochwalnie o życiu kontemplacyjnym,
na przykład sióstr, które ślubowały zamknięcie, w
szczególności
sióstr
Odkupicielek
z
Velp.
Towarzyszyłem mu kilka razy w wizycie u sióstr. Także
one dały mu kompletne dzieło św. Alfonsa.
Ad 84, proc. fol. 130. Mój ojciec, moi bracia i bratowe,
wszyscy patrzyli na niego jak na świętego.

§ 303.
Wstrzemięźliwość

§ 304.
Ludzkie podejście

§ 305.
Dary nadprzyrodzone

§ 306.
Opinia świętości

Ad 85. Tak, na pewno.
Ad 86. Tego nie wiem. Wiedziałem tylko, że od długiego
czasu proces był w przygotowaniu.
Ad 91. Na pewno.
Ad 92. Nie.
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VII świadek – W. O. Adrien Klaauw
Profes zakonny Zgromadzenia Misjonarzy Świętej
Rodziny 74 lata („de visu”)

Sesja XI z 14 marca 1951 r.
Świadek obcował ze Sługą Bożym przez 8 lat
(od 1900 do 1908 r.)

Ad 3 interr. Proc. fol. 131, respondit:
Jako student nauk humanistycznych przez dwa lata,
później jako student filozofii i teologii, następnie
zostałem księdzem za życia ojca Berthiera, 13 czerwca
1908 r.
Ad 4, proc. fol. 132. Obcowałem z nim przez 8 lat.
Wszystko, co zeznam, jest mi wiadome z mojego
własnego doświadczenia, chyba że zadeklaruję inaczej.
Ad 5. Nie.

§ 307.
Ogólniki

Ad 6. Tak.
Ad 7. 1. Tak. Vide sub Ad 3. Od 3 marca 1900 r., aż do
jego śmierci.
2. Naturalnie.
3. Nie.
Ad 8. Tak.
Ad 9. Równo
Ad 41. Niezbyt szczęśliwy. Na pewno był to człowiek
święty. Studia były bardzo kiepskie; przez 4 lata miałem
na przykład nauki pierwszego stopnia w świecie i 2 lata
oraz 4 albo 5 miesięcy nauk humanistycznych w Grave.

§ 308.
Sposób nauczania

Ad 42. Posłuszeństwo absolutne. Zdarzyło się na
przykład, że trzech uczniów paliło w domu, pomimo
zakazu. Z powodu tego nieposłuszeństwa musieli dom
opuścić. Żył zawsze z nami. Wszystko to, co nakazywał,

§ 309.
Jego zalety jako
przełożonego
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było realizowane dokładnie, z radością i bez żadnych
uwag, sprzeciwów albo obiekcji. Kiedy ktoś był innego
zdania i to manifestował, Sługa Boży nie akceptował
takiej manifestacji odmiennych poglądów. Natychmiast
kończył więc każdy sprzeciw.
Jego kierowanie było surowe, oczywiście w dobrym
znaczeniu tego słowa. To coś, czego przestrzegał aż do
śmierci.
Ad 43. Osobiście powiedział mi: „Moje dziecko, módlcie
się, bym umarł nagle. Życzyłbym sobie zawsze, abym
otrzymał ostatnie sakramenty.

§ 310.
Pragnienie nagłej
śmierci

Ex officio: Czy sługa Boży tego nie chciał?
R.: Naturalnie, że tego chciał, ale myślę, że bał się
długiej agonii.
Ad 44. 1. Nie, nie tak. Wiem zresztą dobrze, że
wszystko to stało się szybko.
Ex officio: Gdzie byliście w domu w chwili, gdy
otrzymaliście wiadomość o jego śmierci?
R.: To coś, czego już nie pamiętam. Kilka dni przed jego
śmiercią widziałem, że pojawił się w punkcie
sanitarnym fotel. Byłem tym zdziwiony.
2. Nic o tym nie wiem.
Ex officio: Czy mieszkańcy domu płakali po jego
śmierci?
R.: Nic o tym nie wiem.
Ad 45, proc. fol. 133. 1. Tak.
2. Tak, całkowicie oddawał się dla dobra sprawy, dla
zbawienia dusz i dla misji.

§ 311.
Cnotliwe życie

Ad 46. Tak, w życiu, które wiódł pośród nas, w totalnym
ubóstwie, był heroiczny przez całe swoje życie.

§ 312.
Heroiczna wiara

Ad 48. 1. Moim zdaniem, tak. Zawsze był obecny przy
zadaniach duchowych.
2. Nigdy nie zwróciłem swojej uwagi w tym
szczególnym kierunku. Jednakże wiem dobrze, że
spędzał część rozmyślań na kolanach, a część stojąc.

§ 313.
Duch modlitwy

Ad 49. To coś, co miał na pewno. Słyszałem także, gdy
mówiono, że prosił ludzi o pieniądze, w „Posłańcu
Świętej Rodziny”, by w końcu za tę uzbieraną kwotę
mieć Mszę św. odprawioną przez Ojca Świętego.

§ 314.
Przywiązanie do Stolicy
Apostolskiej

Ad 50. Wielokrotnie mówił: „Moje dzieci, będziecie
wiedli życie psa i Europa będzie wulkanem”. Nie wiem,
czy pokazuje to intuicję większą niż zwyczajna.
Prawdopodobnie odnosił to do La Salette.

§ 315.
Wizja wiary
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Ad 51. Bardzo często kierował do nas swe słowa, aż do
czterech razy dziennie, także i w refektarzu. Bez
wątpienia mówił także od siebie. Jednego dnia sam mi
powiedział: „Moje dziecko, czytajcie Pismo Święte,
wszyscy Ojcowie Święci z niego czerpią”. Publicznie
mówił: „Moje dzieci, nie czytajcie dobrych książek, ale
książki doskonałe”. „Żadnych powieści”, mówił także.
Mówił również: „Sam Bóg, zostawia go za dwa i jeśli wy
się targujecie, za nic”.

§ 316.
Napominania do wiary

Ad 53, proc. fol. 134. Całe jego życie zorientowane było
na szerzenie wiary.

§ 317.
Szerzenie wiary

Ad 55. Słowa konsekracji wymawiał bardzo dokładnie, a
nawet skrupulatnie. Nie potrafię stwierdzić czy je
powtarzał.

§ 318.
Sposób odprawiania
Mszy św.

Ex officio: Jak wykonywał on znak krzyża?
R.: Tego nie wiem.
Ad 56. 3. Był obrońcą codziennej Komunii św. Jednak
zalecał, by opuścić jeden dzień w tygodniu. Radził nam
pójść i modlić się przed Najświętszym Sakramentem po
śmierci naszego ojca lub matki.
4. Poświęcił Zgromadzenie Świętej Rodzinie i miesiąc
styczeń był specjalnie poświęcony Świętej Rodzinie.
5. Miesiąc wrzesień był specjalnie przeznaczony na
nabożeństwa poświęcone Matce Bożej z La Salette.

§ 319.
Pobożność

Ad 57. Nie można wieść takiego życia bez nadziei w
Bogu.

§ 320.
Nadzieja

Ad 61. Myślę, że bał się piekła, ale w tym samym czasie
traktował myślenie o piekle jako urodzajne. Jednego
dnia powiedział mi osobiście: „Moje dziecko, gdyby nie
było piekła, mało kto by się ratował”.
2. Vide Ad 51.
3. Kilka razy poprowadził mnie także w pobliże kwiatów
i powiedział: „Moje dziecko, jakież one są piękne
(róże)”. Z piękna kwiatów wnioskował o pięknie Boga.
Jednego dnia podarował będącemu u nas ojcu jezuicie
bukiet kwiatów. A nasza pierwszą troską było zatem
uwolnienie go od nich, zanim z nimi nie odszedł.

§ 321.
Strach przed piekłem

Ad 65, proc. fol. 135.1.W stosunku do nas był zawsze
miły. Nie mieliśmy prawie żadnego kontaktu ze
światem zewnętrznym. Vide Ad 64.
3. Jednego dnia, kiedy przechadzałem się z nim po
ogrodzie, powiedział: „Moje dziecko, musicie mieć
mego ducha”. Dopiero później zrozumiałem, co chciał
powiedzieć.

§323.
Umiłowanie bliźniego

§ 322.
Fakt

Ex officio: Czy było to manifestacja pychy?
R.: Ach, nie. Lubił mnie bardzo i chciał mnie uczynić
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świętym. Na początku miałem duże upodobanie dla
Sługi Bożego; jednak później się to trochę ochłodziło,
ponieważ uważałem jego serdeczność, która
przejawiała się na zewnątrz, za trochę przesadzoną.
Myślę, że on też to zauważył. Jednak pozostał w
stosunku do mnie takim, jaki był. Jego serdeczność z
Południa, nie godziła się z naszym chłodem Północy.
2. Oddawał się we wszystkim ludziom. Dusze
formowały jego cel w całości.
6. Chciał pomagać tym, którzy nie mogli rozwinąć
swego powołania inaczej. To dlatego papież dał swoje
błogosławieństwo jemu a nie innym, tak przynajmniej
przypuszczam.
Ad 66. Szczerze! To było niesamowite. Panowała tam
wielka harmonia pomimo różnych narodowości. Nie
czynił żadnych preferencje. Bez słów pokazywał, że jego
miłość była nadzwyczajna. Osobiście powiedział mi
mniej więcej coś takiego: „Obawiam się, że jedność
pomiędzy różnymi narodami będzie trudna”.

§ 324.
Gorliwość
§ 325.
Pomoc powołaniom

§ 326.
Szczera miłość

Ad 67. Nie ośmielę się stwierdzić, że nie troszczył się
dostatecznie o chorych.
Ad 68. Wzajemna miłość bliźniego i jedność były
ogromne, pomimo różnych narodowości. Panowała
ogólna jednogłośność, radosna i wspaniałomyślna
zgoda. Poszukiwano sposobów, by sprawić sobie
wzajemnie przyjemność, np. kiedy można było się
przejść, ale kiedy było jeszcze coś do zrobienia, jeden
chciał na ochotnika zostać w domu, by dać innym
przyjemność z możliwości przespacerowania się. I
chociaż było się Niemcami, Francuzami, Szwajcarami
lub Holendrami, byliśmy wszyscy jedną rodziną.
Wszyscy byliśmy współbraćmi, jedna, wiara, jedna
miłość, jeden cel, pod przewodnictwem jednego Ojca.
Jeśli jeden obraził drugiego, prosił, by się ucałować,
zapomnieć zniewagi i porządek był na nowo
ustanawiany. Podczas prac ręcznych (obierając
warzywa) śpiewano i tym samym spędzano czas w
sposób praktyczny i radosny. Jedyne pragnienie, jedyne
dążenie, to chwała Boga i zbawienie bliźniego.

§ 327.
Troska o wzajemną
miłość

Ad 76, proc. fol. 136. Oczywiście!
3. Miał wybuchową naturę, chociaż opanował te
naturę, praktykując cnotę. Potrafił zdecydowanie
pokazywać dezaprobatę dla tego, co nie było w
najlepszym porządku. Miał żywy temperament, był
wrażliwy. Ale pomimo tego wszystkiego był uprzejmy,
skromny i ujmująco grzeczny. Był również pracowity.

§ 328.
Siła

Ad 77. Miał na pewno heroiczną wstrzemięźliwość.
Zawsze siedział bez oparcia i zupełnie prosto. Myślę, że
nie było ogrzewania przed świętami Bożego

§ 329.
Heroiczna surowość
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Narodzenia. Nie chciał, byśmy zbliżali się za bardzo do
pieca. Nigdy nam nie pozwalał pojechać do domu,
nawet gdy umierali nasi ojcowie i matki. Pewien Pan
Bruinen, który odszedł trochę później, był tak
zdenerwowany w następstwie śmierci swego ojca, że
Założyciel poświęcił wiele czasu, by go uspokoić. Nie
można było odprawiać u siebie Mszy św. Dozwolone
było jedynie pójście, by się pożegnać, kiedy
wyjeżdżaliśmy na misje. Nigdy nie wracało się z misji na
wakacje. Nigdy nie było zabawy.
1. Całe jego życie było zewnętrznym umartwianiem się.
2. Nigdy nie widziałem, by dostawał coś
nadzwyczajnego do jedzenia.
3. Vide Ad 42. Podczas ośmiu lat, kiedy go znałem nigdy
nie wykonywał z nami prac ręcznych.
Ad 78, proc. fol. 137. Nigdy głośno nie wzdychał i
jakakolwiek ostentacja była mu obca. Był na przykład
bardzo skromny w swoim ubiorze. W niedzielę, w porze
wyznawania win, pozwalał, by publicznie wyrazić
wszystko, co widziano nagannego w zachowaniu tego,
który skarży się na swoje błędy. Zniesiono ten zwyczaj.

§ 330.
Pokora

Ad 79, Vide Ad 42.
Ad 80. 1. Był przyzwoity w spojrzeniach i słowach. Jego
kroki i czyny zawsze były skromne. Kiedy musiał
rozmawiać z damami, np. z Francuzkami
współpracującymi przy jego Dziele, czynił to tylko w
pomieszczeniu, gdzie mógł być obserwowany lub w
obecności bliźnich. Kiedy jedna z tych dam została
przyjęta do szpitala, Założyciel udał się ją odwiedzić, ale
w towarzystwie jednego ze współmieszkańców,
pomiędzy którymi sam się czasami znajdowałem.
Kobiety przyjmowane były jedynie w kaplicy i w
rozmównicy, jak to się dzieje jeszcze i dziś.
Przy okazji wizyty nigdy niczego nie proponowano.
Dozwolone było podawanie ręki jedynie matce i
siostrom, ale nie kuzynkom i pozostałym damom. W
Holandii może to powodować zakłopotanie.
Kiedy np. szerząc wiarę, znajdowano kobietę sama w
pokoju, należało zostawić otwarte drzwi wbrew
zwyczajom holenderskim. Sam doświadczyłem tego, o
czym mówię. Kiedy spędzano gdzie indziej noc, należało
samemu sobie pościelić łóżko. Kobieta nie powinna
tego robić. Zabronione było spacerowanie samemu z
kobietą. Odradzał mi nawet przechadzanie się z moja
starą matką. Ten, kto naruszał poważnie święta cnotę,
musiał opuścić Zgromadzenie. U niego nie pojawiało się
w ogóle pytanie o kąpiel. Wyjątkowo dostawało się
pozwolenie na umycie stóp. Ja dostałem to pozwolenie
raz.
2. Bardzo cenił stan dziewiczości.
3. Nie uważam tego za przesadzone.

§ 331.
Czystość
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Ad 81, proc. fol. 138. W rzeczy samej. Była doskonała.
Nie posiadał nic, absolutnie nic. Nie miał pokoju. Dzień i
noc żył z nami w największym niedostatku. Powiem
także to, że nasz Założyciel żył zawsze z nami i pośród
nas, czy to studiując, czy odpoczywając, czy w
refektarzu lub przy naszych rozmaitych zajęciach. Spał
we wspólnej sypialni; miał tylko dwa kawałki
prześcieradła, które zasłaniały jego łóżko przed naszymi
oczami; łóżko mieściło się w narożniku sypialni; nie miał
krzesła, a ławka, na której siedział w sali studiów, nie
miała oparcia, przez co zawsze siedział wyprostowany,
przynajmniej przy pracy.
Co do jego ubrań, nigdy nie widziałem go ubranego
elegancko albo modnie. Nic, co mogłoby przyciągać
uwagę, wszystko było zwykłe i proste.
Nie wiem, co jadał. Jadł posiłki z księdzem, który
współpracował z nim przy jego Dziele. Myślę jednak, że
dostawał trochę wina z powodu swojej słabości
fizycznej albo niemocy. My, pozostali, także
przestrzegaliśmy wielkiego ubóstwa. Nikt nie miał
krzesła, wszędzie były ławki – w kaplicy, w sali studiów,
w refektarzu, w pomieszczeniach, gdzie wykonywano
prace ręczne albo odpoczywano, w taki sposób, że jeśli
jeden się ruszył, ruszali się równocześnie wszyscy.
Wniosłem pudełko cygar pod pachą, ale nigdy nie
zobaczyłem nawet jednego. Nie mieliśmy już nawet
pozwolenia na posiadanie własnych kielichów. Spaliśmy
wystawieni na spojrzenia wszystkich; jedna sypialnia w
której spało np. dwadzieścia osób albo nawet więcej,
ściśniętych jak okiem sięgnąć. Co do ubrań, było równie
ubogie. Tylko jedna sutanna na zimę i lato, na dni
świąteczne i na dni zwykłe, i sutanna ta musiała służyć
przez lata. Pod spodem noszono pelerynę, by ogrzać
trochę górną część ciała. Można jeszcze tu powiedzieć o
kapeluszu klakiera i to powinno być na tyle, co do
ubrań w ogóle. Co do bielizny, musieliśmy ją przynieść
ze sobą. Wyżywienie było bardzo proste; jadano trzy
razy dziennie i trzy razy dziennie serwowano zupę.
Posiłki ciepłe były ledwie jadalne, przede wszystkim dla
Holendrów. Dawano nam np. kilka razy flaki co nie
łaskotało wcale podniebienia.
Na spacerze zbierano żołędzie, by zrobić z nich kawę;
pokrzywy, zamiast świeżych warzyw, grzyby i małże, by
dopełnić posiłku, nawet żaby były poszukiwanym
specjałem.
Koszary były stare i źle utrzymane. Daleko im było do
holenderskiej czystości. Na wejściu znajdowało się
pomieszczenie, gdzie trzymano króliki, które pomagały
nam wyżyć. Tak jak sobie przypominam, wszystko było
prymitywne. Wszystkie pokoje i sale byłby bardzo
niskie, nawet kaplica. Jedna sala służyła za salę
studiów, refektarz i świetlicę; wówczas (w 1900 r.) było
nas około dwudziestu scholastyków, nowicjuszy i
uczniów.

§ 332.
Wyjątkowe ubóstwo
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2. Myślę że tak, przede wszystkim co do jedzenia i picia.
Conf. Ad 81.
3. Miał zwyczaj zażywać szczyptę; mówiono, że to dla
jego zdrowia.
4. Tak, był pełen czułości i zawsze uprzejmy.

§ 333.
Ludzkie podejście

Ad 82, proc. fol. 140. 1. Robił takie wrażenie.
7. Całe jego życie jest tym, by tego dowieść.
8. W tej kwestii byliśmy słabo nauczani. To była luka w
jego kształceniu.

§ 334.
Dary nadprzyrodzone

Ad 83. Pośród nas był postrzegany jako człowiek Boga.

§ 335.
Opinia świętości

Ad 89. W tej chwili, nie.
Ad 90. Z tego, co wiem, nie.
Ad 91. Dlaczego by nie?
Ad 92. Z tego, co wiem, nie.
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VIII świadek – W. O. Henryk Cremer
Profes zakonny Zgromadzenia Misjonarzy Świętej
Rodziny – 71 lat („de visu”)

Sesja XII z 4 kwietnia 1951 r.
Sesja XIII z 11 kwietnia 1951 r.
Świadek obcował ze Sługą Bożym przez 8 lat
(od 1900 do 1908 r.)

Ad 3 interr., proc. fol. 142 respondit:
Byłem studentem w Grave. Studiowałem u niego nauki
humanistyczne, jak również filozofię i teologię.
Złożę świadectwo tylko z tego, co widziałem i
słyszałem, przez własne doświadczenie. Kiedy będę
wiedział coś tylko z tego, co mówili inni, za każdym
razem o tym powiem.

§ 336.
Ogólniki

Ad 5. Nie.
Ad 6. Ku chwale Boga i z czystych pobudek.
Ad 7. 1. Oczywiście. Wstąpiłem 18 kwietnia 1900 r. i
znałem go aż do jego śmierci.
2. Tak.
3. Tak, ojca Delombaerda: Apostoł naszych czasów; ojca
Ramersa: Miles Christi; ojca Ramersa: Mens divinior.
Ad 8. Bardzo wielkie poważanie.
Ad 9. Tak, pragnę tego.

§ 337.
Świadectwa różne

Ad 11 ad 35 Dicit Se nihil sire nonnulla puncta quae
audivit ab ipso Servo Dei.
Jeszcze będąc dzieckiem, radował się już religią.
Opowiadał, że jako dziecko recytował w kościele
Ewangelię z wielką satysfakcją. Jego pierwszym planem
było zostanie świeckim duchownym, jednak, później
(przed święceniami kapłańskimi), wstąpił do nowego
zgromadzenia misjonarzy z La Salette. Miał ogromny
szacunek dla swoich rodziców.
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Nie bawił się, a oddawał się pożytecznym zajęciom.
Często mówił nam o objawieniu na La Salette. Znał
jeszcze te dzieci. Na górze La Salette przyszedł mu do
głowy pomysł założenia Zgromadzenia Misjonarzy
Świętej Rodziny. Wstąpił do zgromadzenia z La Salette,
by poświęcić się służbie Matce Boskiej. Zgromadzenie
to było ustanowione w jego rodzinnej diecezji.
Opowiadał nam, jak został pisarzem. Ponieważ był
słabego zdrowia, jeden ze współbraci powiedział mu:
”Weźcie się za pisanie”. Głosił kazania w 16 diecezjach.
Wielokrotnie dawał wykłady w seminariach z Reims.
Arcybiskup brał raz udział w ćwiczeniach i tak
zachwyciło go jego przewodzenie w rachunku sumienia,
że powiedział Słudze Bożemu, że jego pragnieniem jest,
by zostało to wydrukowane.
Ad 36, proc. fol. 143. Wiem, że niczego nie czynił bez
Stolicy Apostolskiej; dowiedziałem się tego od samego
Założyciela.
Ad 38. 1. Przybył do Holandii, by utworzyć tam swoje
Zgromadzenie, bo obawiał się prześladowań przeciwko
zakonom we Francji.
2. Opowiadał nam, że mógł mieć zamek, ale wolał
rozległe i nędzne koszary, by umieścić w nich dużą
liczbę osób. Gdy ja wstępowałem, w Grave liczne okna
nadal były zabite deskami.
3. Nigdy o tym nie rozmawiał.

§ 338.
Założenie Zgromadzenia
na obczyźnie

Ad 39. Wysłał dwóch z moich współbraci do Niemiec,
by dali poznać Dzieło przez broszury lub przez małe,
zawierające informacje obrazki. W tym celu wysłał ojca
Józefa Carla i ojca Breuera. Ci właśnie nie otrzymali
jeszcze sakramentu kapłaństwa.

§ 339.
Propagowanie Dzieła

Ad 40, proc. fol 144. 1. Bo była nabożność polecona
przez Papieża Leona XIII. Ojciec Święty Leon XIII widział
w tej nabożności dla Świętej Rodziny środek zbawienia
dla stowarzyszeń chrześcijańskich i to dlatego
Misjonarze Świętej Rodziny musieli współpracować
przy zbawieniu rodzin chrześcijańskich.
2. Z pewnością, myślę, że nie znaleziono by nikogo, kto
miałby taką ufność w Święto Rodzinę jak ojciec
Berthier.

§ 340.
Wybór Świętej Rodziny

Ad 41. Bardzo lubił kontrolę i wszędzie ją miał, np. w
sypialni, w sali studiów i przy odpoczynku.
Faworyzował Komunię św. prawie codzienną i
cotygodniową spowiedź.
Chciał, by kontrolę wywierano dyskretnie.
We wtorek o szóstej przychodził do swych uczniów,
siadał pośród nich, jak ojciec pośród swoich dzieci i
pytał, czy zdarzyło się coś nagannego przy nauce, w

§ 341.
Sposób nauczania
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sypialni albo gdzieś indziej. To działo się bez uszczerbku
dla jego miłosierdzia. Bo była przyjemność dla uczniów,
mieć swojego ojca pośród siebie.
Kiedy miłosierdzie zostało zadraśnięte, umiał też
zawsze udzielić reprymendy. Co więcej, winni
uczniowie mieli też specjalny egzamin i pięciominutowy
rachunek sumienia. Jego zasadą było: „Numquam duo,
sempre tres”. Wielokrotnie powtarzał: „Kościół nie
potrzebuje dobrych dzieci, ale świętych”. Spał z nami w
tej samej sypialni. Byłem dozorcą w sypialni i byłem w
jego komórce, gdzie zaklejałem jakieś szczeliny.
Zauważyłem również, że był pierwszym, który się budził
i ostatnim, który kładł się spać.
Ex. officio: Czy robił sobie poobiednią drzemkę?
R.: Nie, przechadzał się trochę z nami w ogrodzie i na
początku razem z nami pracował. Podczas odpoczynku
zawsze był zajęty.
Ad 42, proc. fol. 145. Umiał kierować ludźmi i nimi
zarządzać. Zarządzał z miłością. Był jak ojciec dla swoich
dzieci. Faktycznie był dobry, ale potrafił też być surowy.
Był sprawiedliwy, nigdy nie przymykał oczu na błędy i
tego, kto je popełnił. Kiedy ktoś popełnił błąd, musiał
zostać ukarany.

§ 342.
Jego zalety jako
przełożonego

Ad 43. Zawsze myślał o śmierci i prosił o łaskę śmierci
szybkiej i dobrej. Udawał się do Cystersów, by dawać
tam wykłady.

§ 343.
Przygotowania do
śmierci

Ad 44. 1. Ostatnie dni był schorowany, jednak zawsze
wstawał z całą wspólnotą, za wyjątkiem ostatniego
poranka. Powiedział: „Kiedy mnie nie zobaczycie,
sprawy nie mają się dobrze”. Poprzedniego dnia
powiedział mi w sali studiów: „Sicut iumentum coram
te”. W chwili jego śmierci byłem w kaplicy wraz ze
współbraćmi. Ojciec Carl zakomunikował nam w kaplicy
nowinę o śmierci naszego Ojca. Wszyscy płakaliśmy.
2. Wszyscy myśleli i mówili: „Umarł jak święty”. I wielu
całowało jego dłonie i stopy, kiedy leżał w trumnie.
3. Dziekan powiedział: „Umarł Święty. Człowiek został
odesłany do Boga, a jego imię było Jan. Mogę
potwierdzić prawdziwość tego, co jest powiedziane w
mowie pogrzebowej, tak jak jest to wydrukowane w
„Posłańcu Świętej Rodziny”. W uroczystościach
pogrzebowych udział brali misjonarze z La Salette,
ojciec Patarin, delegaci od ojców jezuitów, cystersów,
dominikanów, kapucynów, burmistrz Grave, mój brat
Fryderyk Cremer, który momentalnie przyjechał z
Düren i który bardzo go cenił. Również wielu ludzi z
Grave, około stu. Poproszono dziekana Grave, by
dokonał pogrzebu naszego Założyciela. Dziekan
odpowiedział: „Musicie zrobić to sami”. Ojciec Carl
odpowiedział: „Ale nie możemy pogrzebać naszego

§ 344.
Ostatnie dni

§ 345.
Opinia świętości

92

własnego Ojca”.
Ad 45, proc. fol. 146. 1. Mogę tylko wzorować się na
wszystkim, co u niego widziałem i słyszałem.
2. Tak, bez najmniejszych wątpliwości

§ 346.
Życie wyjątkowo
cnotliwe

Ad 46. Naturalnie, tylko człowiek heroiczny zdolny jest
do takich cnót.

§ 347.
Heroiczna wiara

Ad 47. Wszystko jak w wyrażeniu św. Augustyna: „W
błędzie wojna, w wędrowniku pobłażanie”.
Cytował aksjomat Kartezjusza: „Cogite, egro sum” i
obracał go w groteskę. Powiedział nam, że powinien
przerobić swoją filozofię.

§ 348.
Walka z błędami

Ad 48. 1. Naturalnie.
2. Niezauważony widziałem go, gdy modlił się w kaplicy
podczas rozmyślań i widziałem go też jak modlił się
przechadzając się samotnie po koszarach, w ogrodzie,
kiedy mówił do kwiatów. Był „ille Vir, qui multum orat
pro Mundo”. Napisał książkę o modlitwie: Klucz do
nieba! Zawsze nosił ten klucz przy sobie, to znaczy,
modlił się bez przerwy.
Odbywał rozmyślania ze swoimi synami w kaplicy.
Klęczał albo stał. Nie przyciągał uwagi, jednak widać
było, jak bardzo absorbuje go Bóg. Kiedy trzeba było
opuścić kaplicę podczas rozmyślań i kiedy chciano jego
poprosić o pozwolenie, on tego nie zauważał. Nie
posługiwał się książką. Był tak uczony, że sam był żywą
książką do medytacji.

§ 349.
Duch modlitwy

Ad 49. Mówił nam: „Trzeba być gotowym na oddanie
głowy za Papieża”. „Bez Stolicy Apostolskiej stalibyśmy
się już dawno Turkami”. Tłumaczył błyskawicznie
encykliki Stolicy Apostolskiej, by nas zapoznać z ich
zawartością. Przetłumaczył katechizm Piusa X, by
szerzyć doktrynę Stolicy Apostolskiej.

§ 350.
Przywiązanie do
Papieża

Ad 52, proc. fol. 147. Nigdy nie był zrezygnowany.
Należy mieć mocną wiarę.
Byłby gotów poświęcić swoje Dzieło, jeśli nie
podobałoby się Stolicy Apostolskiej albo biskupowi. To
jest coś, co powtarzał nam wielokrotnie.

§ 351.
Całkowita ufność
w wiarę

Ad 53. Założenie Zgromadzenia.
Ad 54. Nauczył nas całować obrazy świętych albo
relikwie; sam nosił na sobie relikwie przymocowane do
sznurka pod sutanną. Podczas studiów, trzymał w ręce
mały obrazek Matki Boskiej. Zawsze nosił krzyż misyjny
przy pasku. Zawsze utrzymywał dom Boży czysty i
schludny.

§ 352.
Szacunek dla obrazów
świętych

Ex officio: Czy w kaplicy był piec?
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R.: Nie.
Ad 55. Potrzebował pół godziny na odprawienie Mszy
św. Celebrował ją z wielką nabożnością. Wymawiał
bardzo wolno i dokładnie słowa konsekracji. Po Mszy
św. zostawał w kaplicy kwadrans w akcie łaski, bez
książki.

§ 353.
Sposób odprawiania
Mszy św.

Ex officio: Czy powtarzał słowa konsekracji?
R.: Nie, nigdy tego nie słyszałem.
Ex officio: Czy przestrzegał rubryk?
R.: Zdecydowanie tak. Nakazał nam czytać raz podczas
rekolekcji rubryki Mszy św. i jeden raz podczas
brewiarza. Chciał również, byśmy raz podczas rekolekcji
odprawiali Mszę św. w obecności współbrata, by być
poinformowanym o ewentualnych błędach.
Ad 56. 1. Z wielkim szacunkiem robił znak krzyża i
odmawiał dekalog.
2. Przed nauka zawsze musieliśmy odmawiać Veni,
Sancte Spiritus. Wszystkie ćwiczenia, które odbywały
się we wspólnocie, rozpoczynały się znakiem krzyża i
Veni, Sancte Spiritus i kończyły się znakiem krzyża.
3. Wymagał, byśmy każdego dnia odwiedzali
Przenajświętszy Sakrament i Matkę Boską. Czynił to z
nami również sam. Pragnął Komunii św. prawie
codziennej.
4. Bez żadnych wątpliwości. W Świętej Rodzinie mamy
najsilniejszych opiekunów, patronów. To, co inni mieli,
wybierając na swoich Patronów, my mieliśmy wszystko
razem w Jezusie, Maryi i Józefie, w Świętej Rodzinie. W
świętej Rodzinie mamy Jezusa, który mówi: „Cała siła
została mi dana w niebie i na ziemi”, i w Maryi mamy
wszechmocność błagalną, jak powiedział św. Bernard, i
w św. Józefie mamy to, o czym mówiła św. Teresa z
Avila, że nigdy nie wezwała św. Józefa daremnie.
Vide Ad 40, 1 i 2
5. Vide Ad 11, ad 35.
Chciał, byśmy celebrowali 19 września jako dzień
świąteczny. Pierwsza filia domu została poświęcona
Matce Boskiej z La Salette przez wzniesienie figury
Matki Boskiej z La Salette. Wyznaczył nam 19 każdego
miesiąca za dzień comiesięcznych rekolekcji.

§ 354.
Pobożność

Ad 57, proc. fol. 148. Z pewnością. Jego ufność w Boga
była niezachwiana. Była jego podporą. Byłby gotów
porzucić swe Dzieło, jeśli nie byłoby miłe Bogu,
Kościołowi albo biskupowi. Jego ufność w Boga była
powodem
jego
radosnego
charakteru
i
wspaniałomyślności. Nazywał nadzieję powodem
szczęścia. „Jacy są dobrzy, święci księża i zakonnicy?”,
pytał. „Ci, którzy boją się Boga, boją się Boga i piekła”.

§ 355.
Heroiczna nadzieja
§ 356.
Ufność w trudnościach
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Ad 58. Oczywiście. Zawsze był w tym samym humorze.
Ad 61, proc. fol. 144. Wiele razy mówił: „Lepiej z
własnej woli wejść do piekła podczas życia, by nie wejść
tam po śmierci”. „ Tu na dole pocięci i poparzeni, ale
będziecie mieć moje współczucie w wieczności”.

§ 357.
Strach przed piekłem

Ad 62. Wolał umrzeć, niż obrazić Boga przez grzech.
„Moim pożywieniem jest czynienie woli Tego, który
mnie przysyła”. Rozpoznawał wolę Bożą w poleceniach
przełożonych.

§ 358.
Umiłowanie

Ad 63. Tak, to dlatego często radził nam, by każdego
ranka odnowić dobrą intencję.
Ad 64. 1. Vide Ad 62.
2. Był całkowicie oderwany od spraw doczesnych.
3. Mówił o kwiatach, o tym, co towarzyszy miłości
Stwórcy dla nas. Składał podziękowanie Bogu za
wszystko.
4. Cfr. Sub 3.
Ad 65. Kiedy nowo przybyły wchodził, wszyscy go
ściskali; on sam rozpoczynał. Zawsze przypominał nam
słowa św. Jana Ewangelisty: „Moje dzieci, kochajcie
jedni drugich”. „To po tym was poznają, żeście moimi
uczniami, jeśli macie miłość jedni dla drugich”. Miłość
była bardzo ceniona w naszym Zgromadzeniu: nawet
obcy odwiedzający byli zaskoczeni, widząc, jak miłość
bliźniego jest tu przestrzegana. Cor unum et anima una.
To ducha, który dominował w całym domu, mimo że
różne narodowości zostały tam zgromadzone razem.
Jeden z uczniów musiał przespacerować się z nowo
przybyłym i powoli go wprowadzać, zapoznać tak, by
nie zawładnęła nim nostalgia. Zawsze tez mówił: „Moje
dzieci” albo „Moje małe dzieci” lub „moje drogie
dzieci”. Chciał znać tylko dzieci Świętej Rodziny.
Martwił się o tych, którzy nas opuszczali.
2. Głosił kazania w 16 diecezjach. Wiele razy
powiedział: „Samemu kształtując księży, moja gorliwość
dla zbawienia dusz została o tyleż bardziej
pomnożona”. Często mówił: „Największym dziełem
jakie nasz Pan ukończył, było ukształtowanie dwunastu
apostołów”.
3. Spowiadałem się jemu. Był spowiednikiem
inteligentnym, surowym, ale i też miłym. Był w rzeczy
samej Ojcem.
4. Wcześnie udzielano sakramentów umierającym.
Kiedy nadchodziła dla kogoś godzina śmierci, modlono
się przed otwartym tabernakulum, a ksiądz asystował
umierającemu. Spowiednik, jakiego wybrał, musiał być
mu dany.
5. Pisał dla wszystkich stanów: dzieci, młodych
chłopców, młodych dziewcząt, matek, mężczyzn, księży

§ 359.
Całkowita ufność w
wolę Bożą

§ 360.
Umiłowanie bliźniego

§ 361.
Gorliwość

§ 362.
Troska o umierających

§ 363.
Duszpasterz pisarz
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i zakonników.
Można spokojnie stwierdzić, że ojciec Berthier był
nauczycielem całego ludu katolickiego. Czytano tylko
jego dzieła.
6. Już na La Salette pracował nad rekrutowaniem kleru.
I jego Dzieło dla Misjonarzy Świętej Rodziny dotyczyło
w szczególności biednych i spóźnionych powołań.

§ 364.
Pomnażanie powołań

Ad 66, proc. fol. 150. Jego intencje były czyste i
nadprzyrodzone. Nie miewał ukrytych myśli. Jego
celem była wyłącznie chwała Boża i zbawienie dusz.

§ 365.
Miłość nadzwyczajna

Ad 67. 1. Dla chorych zawsze był punkt sanitarny i
pielęgniarz. Ci, którzy byli delikatnego zdrowia, każdego
dnia otrzymywali w Infirmierie coś wzmacniającego jak
mięso, mleko albo jajka, albo gdy była taka potrzeba –
lekarstwo. Jeśli było to niezbędne, wysyłano chorych do
lekarza albo wzywano go do koszar. Wieczorem, przed
pójściem spać, ojciec Berthier przychodził zobaczyć
chorych lub dopytywał się o ich stan. Ja sam byłem
chory i musiałem leżeć w łóżku, wieczorem on również
przychodził do mnie i pytał, jak się czuję.
2. To, co powiedziane jest na końcu artykułu 123, jest
nieprawdą.

§ 366.
Troska o chorych

Ad 68, proc. fol. 151, Vide Ad 65,1 i 41 i 42
Ad 69. Jego Dzieło jest w szczególności dla ubogich.
Mówił: „Nigdy nie powinniśmy odmówić biednemu,
który nie może zapłacić czesnego, jeśli ma tylko
powołanie”. W każdy czwartek kazał rozdawać chleb
biedakom w Grave i to dobry, biały chleb.
Ad 70, 1. Vide Ad 36, 49, 52
2. Słyszałem słowa, że niczego nie przedsięwziął bez
pozwolenia biskupa.
3. Był roztropny w swoich kazaniach. Powiedział nam,
że jeśli widać, iż autorytet publiczny nie jest w stosunku
do nas przychylny, należy modlić się, bo to się zmieniło.
4. Był roztropny w swoich działaniach.
5. W swoich problemach sumienia, chętnie je z nim
konsultowałem.
6. Ojciec Berthier miał zmysł praktyczny życia
codziennego i domowego. Wszędzie są, jak wiadomo
pedanci wiedzący lepiej i mogący więcej. Jednakże ze
skromnymi środkami ojca Berthiera nie doszliby oni do
tego, co on osiągnął.

§ 367.
Umiłowanie ubogich

§ 368.
Roztropność

Ad 71. 2. Był zawsze ze swoim zgromadzeniem.
Słyszałem słowa, że dzielił przychody ze swoich książek
z misjonarzami z La Salette.

§ 369.
Sprawiedliwość

Ad 72. On sam był wdzięczny i wymagał od nas ciągle
bycia wdzięcznymi.

§ 370.
Wdzięczność
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Z okazji ślubu królowej Wilhelminy ojciec Berthier
sprezentował jej egzemplarz Sententiae Biblicae
oprawiony w skórę, pozłacany na brzegu. Miałem tam
okazję pokazać moje umiejętności w dawnym
introligatorstwie i zostałem w ten sposób dostawcą dla
dworu.
Jednego dnia powiedział: „Każdy list wymaga
odpowiedzi”. Każdego dnia nakazywał nam modlić się
za dobroczyńców.
Ad 73, proc. fol. 152. Kochał prawdę. To dlatego zalecał
nam, by czytać mniej powieści.

§ 371.
Szczerość

Ad 74. Był grzeczny. Mówił: „Żaden lud nie jest tak
grzeczny jak Francuzi”.

§ 372.
Grzeczność

Ad 75. Bez wątpienia. Sam się nie starał. Powiedział:
„Jeśli zostałbym księdzem świeckim, moim ideałem
byłaby parafia bez wynagrodzenia”.

§ 373.
Bezinteresowność

Ad 76. Chociaż był słabego zdrowia, był silny przez swą
energię. Z łaską Bożą umiał dokonać rzeczy wielkich.
2. Zawsze był cierpiący, a i tak pozostał na stanowisku.
Umiał
w
ciszy
znosić
niesprawiedliwość,
niewdzięczność, w szczególności ze strony tych, którzy
od nas odeszli.
3. Chociaż był z natury porywczy, umiał dobrze oswoić
swój temperament. Dezaprobata własnej naganności
była dla niego zresztą źródłem odwagi i gorliwości dla
Bożej chwały. Mógł oczywiście się zezłościć, kiedy miał
ku temu wystarczający powód i jeśli powodowane było
to przez coś nagannego. W końcu tam, gdzie są ludzie,
znajdują się też ludzkie słabości. Nie widziałem ojca
Berthiera wściekłego. Myślę, że zawsze umiał zachować
umiar. Isasimini et no lite peccare.
4. Choleryk, sangwinik. Vide sub 3.

§ 374.
Siła

Ad 77, proc. fol. 153. Od rana do wieczora siedział na
uczniowskiej ławce bez oparcia. Miał zwyczaj mówić:
„Biedni nie mają nic do życzenia”. Sprawiał, że każdego
ranka modliliśmy się do Świętej Rodziny: „Przez wasze
umartwienie, otrzymaliśmy łaskę, by nas zwyciężać
każdego dnia”. Nauczał nas: „Umartwianie się jest
absolutnie niezbędne”. I wszystko to, czego nas
nauczał, sam także czynił.
Pragnął, byśmy spowiadali się co tydzień i sam także to
robił. „Wszędzie i każdego dnia należy poszukiwać
umartwiania się. W jedzeniu i w piciu, w spaniu itd.” –
miał zwyczaj mówić.
1. Vide nr 77, initio.
2. Przy stole dostawał trochę wina z powodu swego
chorego żołądka.
3. W dzień i w nocy przestrzegał reguły. Nie robił dla
siebie żadnych wyjątków.

§ 375.
Panowanie nad sobą

§ 376.
Surowość
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4. To jest zupełnie pewne, ale ja nie mogłem widzieć
jasno w jego sercu.
5. Vide In initio humus quaestionis.
6. Vide Ad 44,3
Ad 78. Tak, był to „homo Simple et humilis”. Mógłby
błyszczeć swoją wiedzą i dziełami. Kiedy Bóg nie
mówiłby pierwszy do niego o jego dziełach, on nie
chciałby, by o nich wspominać.
1. Jestem przekonany, że miał głęboką pokorę.
2. Sam złożył kiedyś samooskarżenie, ponieważ
przyszedł spóźniony. Jeden raz spóźnił się na wieczorna
modlitwę i on, człowiek sześćdziesięcioletni, ucałował
ziemię.
3. „Sicut iumentum ante te”. Vide Ad 44,1.
4. Mówił: “Powinniśmy oceniać nasze Zgromadzenie
jako najmniejsze ze wszystkich, ale należy je kochać
bardziej niż wszystkie inne”.
Ad 79. W swoim posłuszeństwie przystosowywał się do
uczuć swych przełożonych. Nie był posłuszny wyłącznie
na zewnątrz, ale także i w duchu. Przekonania swych
przełożonych czynił swoimi: Rzym, biskup, przełożeni
zakonni byli dla niego prawdą.
2. To się rozumie.
3. Vide Ad 36, 49, 52, 57.
Ad 80, proc. fol. 154. To była jego cnota szczególnego
upodobania. Mówił o niej i pisał z całym bogactwem
swego serca. Wygłaszał o niej wiele kazań i napisał
książkę: „Szczęście czystych serc”. Nigdy nie podawał
dłoni kobiecie. Sam widziałem, że nie podał ręki mojej
matce. Wkładał za to dłonie w mankiety, nie będąc
niegrzecznym. Kiedy musiał złożyć wizytę osobom
odmiennej płci, które były chore, zawsze czynił to w
towarzystwie innych. Nasza siostra Maria, będąc chora,
została przyjęta do szpitala. Ojciec Berthier chodził ją
zobaczyć od czasu do czasu i także mnie wybrał raz,
bym mu towarzyszył. Wizyta nie trwała długo; uczył nas
on, że składając wizyty, powinniśmy zostawiać otwarte
drzwi.
2. Był obrońca stanu dziewiczości. To dlatego bronił
także i chronił stare panny i starych kawalerów.
3. Z punktu widzenia zakonników jest to słuszne. I
maksyma jest błędna: „Im dłużej stanu wolnego, tym
głębsze będzie piekło”.
Ad 81. Bez pokoju, bez gabinetu. Nosił używane
ubrania. Szkolna ławka w sali studiów była jego
gabinetem i krzesłem profesorskim. To tam prowadził
swoje zajęcia, pisał książki na odwrocie listów, które
otrzymywał i na skrawkach papieru, które sklejał jedne
z drugimi, tworząc tym samym długie rulony papieru.
Pisał dwie książki jednym gęsim piórem. Jego sypialnią

§ 377.
Głęboka pokora

§ 378.
Posłuszeństwo woli
przełożonych

§ 379.
Czystość

§ 380.
Obrońca celibatu

§ 381.
Skrajne ubóstwo
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była komórka z desek z zasłoną zamiast drzwi.
Umeblowanie: żelazne lóżko i siennik. Był tak
wstrzemięźliwy w używaniu rzeczy z tego świata, iż
można powiedzieć, że ich w zasadzie nie używał.
1. Nie znałem jego nastawienia w stosunku do
przełożonych, myślę jednak, że był taki, jakiego nauczał
w swej teologii.
2. Był bez wątpienia oszczędny, ale mieliśmy to, co
niezbędne. Wielu spośród nas nie miało u siebie w
domu tego, co mieliśmy w zakonie. Był bardzo
oszczędny w kwestii swego czasu; nigdy nie pozostawał
bez zajęcia. Mówił: „Nasz czas jest czasem Boga”.
Mogliśmy myć się codziennie. Ci, którzy chcieli umyć
stopy, mogli to zrobić. Co do mycia się nigdy mi niczego
nie odmówiono.
3. Faktycznie zażywał z powodu swoich oczu.
4. Zdecydowanie. Vide Ad 67.
5. Vide Ad 44,3.

§ 382.
Dusz oszczędności

Ad 82, proc. fol. 156. Z pewnością.
1. Tak, sam widziałem, jak się modlił, w modlitwach
zwykłych i szczególnych. Kiedy ktoś umie się modlić w
ten sposób, na pewno musi mieć ducha modlitwy. Est
ille Vir, qui multum orat pro populo. Często nam
przypominał o obecności Boga i jego zachowanie się
było takie, że można w nim było widzieć jedynie
obecność Boga.
2. Pewnie tak, ale nie potrafiłem czytać w jego sercu.
3. Na pewno, jego podejście było zawsze takie, jak
człowieka, który zachowuje się przed samym Bogiem.
4. Nie potrafiłbym wam tego powiedzieć.
5. Myślę, że często czytał w duszach. Był roztropny w
swoich osądach.
6. Tak, przewidział prześladowania przeciwko zakonom
we Francji i to dlatego umieścił scholastyków
Misjonarzy z La Salette w schronieniu w Szwajcarii. To
dlatego wyjechał do Holandii, by założyć Zgromadzenie
Świętej Rodziny.
7. Tak, często mówił o bojaźni Bożej.
8. Często mówił nam o życiu refleksyjnym i pokazywał,
jak należy je praktykować. Mówił nam: „Kontemplacja
jest najkrótszą drogą do nieba”, i następnie mówił:
„Wszyscy jesteśmy wzywani do wizji Boga i do
kontemplacji i to już na ziemi”.

§ 383.
Dary nadprzyrodzone

Ad 83, proc. fol. 157. Tak, każdy, komu przyszło być z
nim w kontakcie, był zbudowany jego świętym życiem. I
mój ojciec, moja matka i mój brat Fryderyk byli tego
samego zdania. Pan dziekan i burmistrz Grave byli o
tym również przekonani.

§ 384.
Opinia świętości

Ad 84. Vide Ad 83.
Ad 85. Po jego śmierci także, aż do dziś.
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Ad 86. To czego uczono w matczynym domu w Grave o
jego opinii, jest mi nieznane, ale w Austrii poznałem
wiele osób, które zwracały się do niego z ufnością, by
błagać o jego wstawiennictwo.
Ad 87. Od dawna cierpiałem na cukrzycę, nic o tym nie
wiedząc. Wielki czyrak na karku wyjawił chorobę.
Poddano mnie operacji tego czyraka w szpitalu Braci
Miłosierdzia w Wiedniu. Przy tej okazji lekarz
prowadzący oświadczył mi, że jestem cukrzykiem. Przez
rok dostawałem zastrzyki z insuliny i w styczniu 1949
odmówiłem Nowennę do Świętej Rodziny i ojca
Berthiera, i prosiłem go o uwolnienie mnie od cukrzycy.
Ósmego dnia byłem bez cukru i od tego dnia nie
potrzebowałem zastrzyków. I przypisuję to jego
wstawiennictwu.
Ad 88. Tak. Jeden raz wygłaszał nam triduum o św.
Józefie. Tłumaczono nam małą książeczkę Grigniona de
Montfort na niedzielnych wykładach dla nowicjatu.
O gderaczach mówił: „To złe koła zawsze skrzypią”. Pod
ich adresem mówił: „Komu się u nas nie podoba, może
stąd odejść. Nie jestem handlarzem zupą. Nie chcę
kształtować jezuitów ani redemptorystów, ale
Misjonarzy Świętej Rodziny.

§ 385.
Wyzdrowienia

§ 386.
Świadectwa
uzupełniające

Ad 89, proc. fol. 158. Nie.
Ad 90. Myślę, że byłem pytany o wszystko.
Ad 91. Tak.
Ad 92. Nic.
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IX świadek – W. O. Ferdynand Nolte
profes zakonny Zgromadzenia Misjonarzy Świętej
Rodziny 63 lata („de visu”)

Sesja XIII z 11 kwietnia 1951
Świadek obcował ze Sługą Bożym przez półtora roku
(od marca 1907 do października 1908 r.)

Ad 3 interr., proc. fol. 158 respondit:
Wstąpiłem do Grave w marcu 1907 r. i znałem go aż do
jego śmierci. Do 4 października 1907 r. uzupełniałem
jeszcze swoje studia z francuskiego i później wstąpiłem
do nowicjatu.
Ad 4, proc. fol. 159. Wszystko, co zeznam, pochodzi z
mojego własnego doświadczenia. Kiedy wezmę moje
świadectwa z innych źródeł, to zaznaczę.

§ 387.
Ogólniki

Ad 5. Nie.
Ad 6. Oczywiście; to także.
Ad 7. 1. Tak. Vide Ad 3.
2. Oczywiście.
3. Tak, niedużo, np. ojca Delombaerda; Apostoł naszych
czasów.
Ad 8. Bardzo wielkie poważanie.
Ad 9. Oczywiście.
Ad 39. Sprawa była prosta. Dla Niemiec publikowano
małe obrazki drukowane w domu, zawierające mały
referat o Instytucie dla spóźnionych powołań
założonym w Grave w roznoszono te małe obrazki w

§ 388.
Propagowanie Dzieła
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rodzinach katolickich. Prośby o przyjęcie miały być
kierowane do dyrektora (bez nazwiska rodziny)
Instytutu Świętej Rodziny w Grave (Holandia). Byłem
tego świadkiem. Dla Francji drukowane były broszury.
Ad 40. 1. Uwzględniając pragnienie Ojca Świętego
Leona XIII, który popierał kult Świętej Rodziny.

§ 389.
Wybór Świętej Rodziny

Ad 41. Był bardzo surowy dla tego, co dotyczyło reguły,
ducha i miłości braterskiej, życia we wspólnocie itd.
Jednak był również bardzo dobry. Był bardzo oddany
swoim uczniom. Rzadko widywałem, by te dwie zalety
współistniały w tak doskonałej harmonii.
Zasadą jego metody pedagogicznej było: „Bezczynność
jest początkiem całego zepsucia”. Przy okazji wykładów
duchowych w południe jeden z teologów zapytał czy
nie byłoby lepiej oddzielić różaniec od modlitwy
wieczornej, skoro wielu najwyraźniej nie potrafiło
przezwyciężyć
pokusy
snu.
Ojciec
Berthier
odpowiedział: „Zawsze będzie lepiej zasnąć podczas
modlitwy wieczornej przez nadmiar zmęczenia, niż
pozostać, prawdopodobnie przez godziny, bezsennym
w łóżku, bez tego zmęczenia.

§ 390.
Sposób nauczania

Ad 42, proc. fol. 160. Był uosobieniem porządku
domowego i przez to zyskiwał szacunek nas wszystkich,
w ten sposób, że byliśmy wkrótce przekonani, że
powinniśmy naśladować go we wszystkim.
Bardzo dużo wymagał od nas co do nauki, tak jak i co
do prac ręcznych; być może wymagania rosły aż do
granic możliwości. Mimo tego wszystkiego, nikt
spośród nas nie postrzegał tego jako przebrania miary,
to przyznawaliśmy sile ducha tego człowieka.
Był bardzo dobry. Jednego dnia, będąc w
przygnębionym humorze, spotkałem go na ścieżce
cmentarza. Zapytał mnie, jak się czuję i musiał
zauważyć w mojej odpowiedzi, że byłem wewnętrznie
zaniepokojony. Po krótkiej zachęcie, wyciągnął swoją
tabakierkę i zaoferował mi szczyptę, mówiąc: „To wam
dobrze zrobi, moje dziecko”.

§ 391.
Jego zalety jako
przełożonego

Ad 44. 1. Byłem w kaplicy, kiedy przyniesiono nam
nowinę, że źle się czuł i kilka chwil później, że umarł.
Byliśmy zaskoczeni tym, że przyszło to tak nagle. Kilku
uczniów wokół mnie płakało, ja nie.
2. Dzień jego śmierci minął prawie w całkowitej ciszy.
Zaledwie wymieniano słowa. W dzień jego pogrzebu
dane zostało pozwolenie na rozmowy przy stole
podczas obiadu, ale prawie zachowana została cisza.
Tak bardzo byliśmy wzruszeni. Wiele się modlono i
trzymaliśmy wartę przy jego trumnie dzień i noc,
zawsze we trzech.
3. Nie wiem z własnego doświadczenia, co dziekan
powiedział przy łożu śmierci. Jednak słyszałem z innymi

§ 392.
Ostatnie chwile
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mowę pogrzebową. Wygłaszając ją, dziekan posługiwał
się swoim rękopisem. Ten rękopis znajduje się w
archiwach w Grave. Być może ojciec Barnhoorn teraz
go zabrał.
Ad 47, proc. fol. 161. Zawsze nalegał i prawie
codziennie nam wpajał, że powinniśmy przejmować się
wyłącznie doktryną Kościoła, Pisma Świętego i Ojców.
Całkowicie sprzeciwiał się temu, co znajdowało się w
rękach większości młodych uczniów, książkom, w
których pojawiało się pytanie o antycznych bogów.

§ 393.
Obrońca doktryny

Ad 48. 1. Tak, to było coś nadzwyczajnego. Duch
modlitwy był zewnętrznie wyczuwalny w jego nabożnej
postawie podczas cogodzinnej modlitwy w kaplicy.
Ustawiał się z nami, zamykał oczy i odmawiał z nami
modlitwę. W sposób, który wyrażał najgłębszą
pobożność. Gdy tylko zabierał się do modlitwy, był jak
umarły dla całego otaczającego go świata. I tak było
wszędzie i zawsze, także w kaplicy.
2. Vide Ad 48. 1. Jego postawa była cały czas taka sama,
bez zmian, w ten sposób, że można było wnioskować z
tej postawy żarliwość jego modlitwy. Zawsze
pochłonięty modlitwą, co było tak zauważalne, że tego
nie zapominaliśmy; było to charakterystyczne dla jego
osoby, w całości skierowanej do innego świata.

§ 394.
Duch modlitwy

Ad 49. W swym całkowitym poddaniu się Stolicy
Apostolskiej jego dzieci musiały przestrzegać i głosić
tylko doktrynę Stolicy Apostolskiej. Wiele razy
upominał: „By wszyscy czytali me książki przed
otrzymaniem święceń kapłańskich”. A w szczególności
książkę pt. Księga nas wszystkich, by się umocnić w
świętej doktrynie, która jest tam przedstawiona (Stolicy
Apostolskiej, Pisma Świętego, Ojców).
Doktryna Pisma Świętego i Ojców była bez wątpienia
jego przewodnim kierunkiem. Pragnął, by w jego
pismach, kazaniach, pracy dla zbawienia dusz była
czysta doktryna katolicka. Wiele razy powiedział, że
własna opinia bardzo łatwo prowadzi do błędu. „Kiedy
jednego dnia się pomylicie, pomylicie się w doborowym
towarzystwie”, chciał powiedzieć: w towarzystwie
Rzymu. Wykorzystywał każdą okazję, by pogłębić w nas
szacunek i miłość w stosunku do Stolicy Apostolskiej.
Motywem był po części zamęt duchowy jego czasów,
którego uzdrowienie widział w prawdzie i nieomylności
Stolicy Apostolskiej.

§ 395.
Poddanie się Stolicy
Apostolskiej

Ad 50, proc. fol. 162. Jako misjonarz, pisarz i założyciel,
dążył zawsze do pogłębienia prawdy ujętej na
podstawie świętej doktryny objawionej i do dania nam
tym samym wizji wyjątkowe jasnej, podobnie jak
skądinąd ono otrzymywał przez osądy doktrynerskiej
Stolicy Apostolskiej (Syllabus, modernizm) ogromne
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pojęcie błędów czasów.
Ad 51. Tak, jego książki są niezbitym dowodem na to,
że posługiwał się wszystkim, by pokierować wszystkie
stany, wszystkie klasy do cnotliwego życia według
wiary.
Tym samym powracał zawsze do tego punktu w swych
naukach duchowym z uczniami.

§ 396.
Napominanie do wiary

Ad 52. Wyłącznie z rzadka mówił nam o swoich
kłopotach. Największą trudnością jego życia musiało
być to, że Święte Zgromadzenie Propagandy odradziło
mu kontynuowanie jego Dzieła. W związku z tym
wydarzeniem, Sługa Boży odpowiedział swojemu
biskupowi: „Jeśli to przynosi mi kolejną ciężką próbę,
zniosę i ją z Bożą łaską i z pogodzeniem się. Jeśli jednak
jest to dowód, że ani Bóg, ani Kościół nie dają swego
błogosławieństwa temu Dziełu, jestem gotowy je
porzucić”.

§ 397.
Całkowita ufność w
wiarę

Ad 53, proc. fol. 163. Dzieło jego całego życia było
podporządkowane temu celowi.
Ad 54. Sam widziałem, że Sługa Boży pisząc, trzymał w
dłoni krucyfiks. Krucyfiks był bardzo zużyty.
Ad 55. Miało się ogólne wrażenie, że był całkowicie
odwrócony od całego otaczającego go świata podczas
odprawiania Mszy św. Zajmowało mu to pół godziny.

§ 398.
Sposób odprawiania
Mszy św.

Ex officio: Czy powtarzał słowa konsekracji?
R.: Z tego co wiem, nie, a służyłem mu do Mszy św. Nie
zauważyłem, żeby mówiono u nas o tym. Nie mam
szczególnej wiedzy o jego poglądach na Mszę Świętą.
Ad 56. 2. Mówił o tym więcej, z tego, co sobie
przypominam. Zawsze rozpoczynano zajęcia duchowe i
naukę przez wezwania Ducha Świętego.
3. Wówczas praktykowało się Komunię św. codzienną.
4. Mówił o tym bardzo często. On sam miał ogromną
nabożność dla Świętej Rodziny. To coś, co można
wywnioskować też z faktu, że nie omijał żadnej okazji
na przybliżenie nam cnót Świętej Rodziny.
5. Wielokrotnie nam mówił, że nie pozwoli nam osłabić
naszej nabożności dla Matki Bożej z La Salette, bo to jej
zawdzięczamy, że znaleźliśmy się w tym zakonie.

§ 399.
Pobożność

58. To jest pewne, jeśli by tak nie było, nie umiałby
przezwyciężyć licznych poważnych trudności.

§ 400.
Heroiczna nadzieja

Ad 59. To dokładnie w tym tkwi sedno.
Ad 60. Vide Ad 52.
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Ad 61. Nie wiem, czy miał tak wielką obawę przed
piekłem.
Ad 62, proc. fol. 164. Każdy dzień przeżywał w wielkiej
bezinteresowności i w wielkiej dyscyplinie dla siebie
samego, dla której nie ma, naszym zdaniem, innego
powodu jak jego niezwykła miłość do Boga.
Ad 63. Z mojego własnego doświadczenia nie umiem o
tym nic powiedzieć.

§ 401.
Umiłowanie Boga

§ 402.
Całkowite zaufanie woli
Bożej

Ad 64, 1. Taki właśnie był, ponieważ zawsze był
posłuszny bez zastrzeżeń głosowi Kościoła.
2. Vide Ad 62: Wyrzekł się mniejszej pomocy.
3. Tak, byłem tego wszystkiego świadkiem.
4. Na pewno. Zawsze mówił w ten sposób.
Ad 65. 1. Vide Ad 41 i 42.
2. Zachęcał, by całkowicie poświęcić naszą wiedzę i
naszą pracę służbie bliźniemu, jak to czynił sam w
minionych latach.
4. Uczył nas, by nie pozostawiać umierającego samego,
ale by przy nim pozostać, modlić się z nim lub jeśli
byłoby to niemożliwe, natchnąć go do modlitw
strzelistych albo aktów miłości i skruchy.
5. Vide Ad 49
6. Wiele razy mówił nam, że musimy zawsze
zamieszczać w naszych listach lub przy innych okazjach
słowo o spóźnionych powołaniach i o możliwości
osiągnięcia u nas tego celu.

§ 403.
Umiłowanie bliźniego
§ 404.
Troska o umierających

§ 405.
Gorliwość dla powołań

Ad 66. To taki był we wszystkim, co myślał i czynił.
Nikogo nie wyłączał. Pomagał wszystkim biedakom. Czy
jego miłość była nadzwyczajna? Nie umiem tego
powiedzieć.

§ 406.
Szczera miłość

Ad 67. Był zdania, by nie posyłać natychmiast do
lekarza, kiedy ktoś mówił, że jest chory. Myślę, że
dobrze opiekował się chorymi. Każdego ranka
dowiadywał się o tych, którzy leżeli w łóżkach. Ci,
którzy byli słabego zdrowia, mogli każdego ranka w
Infirmerie dostać coś wzmacniającego, np. kanapkę z
masłem lub wędliną itp.
2. Provisum In 1.

§ 407.
Troska o chorych

Ad 68, proc. fol. 165. Zawsze próbował dowiedzieć się,
gdzie zostały popełnione błędy przeciwko braterskiej
miłości, by je następnie otwarcie zganić i by nas
energicznie przekonywać do potrzeby braterskiej
miłości i do szacunku, który powinno się mieć jeden do
drugiego.
To dlatego różne narodowości nie rodziły trudności w
moich czasach.

§ 408.
Troska o jedność serc
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Ad 69, Vide 66.
„Boski Zbawiciel zawsze jest zajęty tylko ubogimi.
Czyńcie, jak On czyni, bo biedni są przyjaciółmi Boga”.
Także i to mówił wielokrotnie. Nie można było
postępować inaczej, kiedy mówił nam o tym tak często
i tak wyraźnie. Każdego dnia biedacy pojawiali się przy
drzwiach.

§ 409.
Umiłowanie biednych

Ad 70, proc. fol. 166. 4. Po przyjrzeniu się koszarom, ich
ubóstwu, a następnie także pewnym faktom w „Matce
Boskiej”, nie mogłem się zdecydować na wstąpienie, a
chciałem wrócić do domu. Na spotkaniu z ojcem
Berthierem, do którego tu doszło, przedstawił mi on
kilka bardzo głębokich opinii, które były bez wątpienia
ożywione tchnieniem łaski Bożej. Powiedział mi między
innymi, że będąc tutaj, pragnąłbym udzielać pomocy w
głoszeniu Królestwa Bożego; że nie powinny mnie
szokować aspekty zewnętrzne; że to był dopiero
początek Dzieła; że będzie to jednak piękne zadanie na
życie by móc zmniejszyć to ubóstwo moim udziałem; że
powinienem być przekonany, że to było dla mnie
udziałem; ze powinienem być przekonany, że to było
dla mnie drogą do Boga, itd.
Miałem wrażenie, że to raczej Bóg, nie człowiek do
mnie mówił i zmienił moje poglądy.
5. Vide Ad 4.

§ 410.
Roztropność

Ad 72, proc. fol. 167. Wielokrotnie zachęcał nas, by
dużo modlić się za dobroczyńców, bo przecież to im w
ogromnym stopniu zawdzięczamy, że byliśmy w
Zgromadzeniu i że zostaniemy księżmi, jeśli spodoba się
to Bogu.
Czy sam był wdzięczny, tego z własnego doświadczenia
nie wiem.

§ 411.
Wdzięczność

Ad 74. Był bardzo grzeczny.
Ad 75. Zawsze nam zabraniał zwyczajnie żebrać.
Mieliśmy przede wszystkim pracować, a nie kwestować
i unikać też dużej części wydatków. To z kolei
inspirowało ludzi do pomagania nam.
Ad 76. 2. Vide Ad 52 i 58.
3. Przy pewnych okazjach jego wybuchowa natura go
ponosiła, przede wszystkim, kiedy chodziło o interesy
domu lub tez o przestrzeganie reguły i porządek. Ale
zawsze umiał złagodzić ewentualnie słowami
„wehments”. Po tym jak pozwoliłem sobie sprzeciwić
się księdzu, kilkakrotnie mnie publicznie upomniał.
Kiedy sprawa już trochę poszła w zapomnienie,
powiedział mi, że nie wolno mi sprzeciwić się
urzędującemu księdzu, nawet jeśli zdaje mi się, że mam
rację. Po ledwie kilku spotkaniach przeprosił mnie za to
wydarzenie i na nowo dał mi znaki świadczące o jego

§ 412.
Bezinteresowność

§ 413.
Siła
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przychylności (szczyptę tabaki). Ostatecznie powiedział
mi, że co się tyczy sprawy jako takiej, to miałem rację.
Kiedy więc radośnie krzyknąłem do współbrata, że
miałem rację, ojciec Berthier kazał mi natychmiast
ucałować ziemię.
4. Jestem zdania, że ponosił go wybuchowy
temperament. Myślę jednak, że panował nad swym
charakterem przez motywy nadzwyczajne.
Ad 77, proc. fol. 168. Porzucił wszystko, co przynosiło
choć trochę ludzkiej wygody.
1. Każdy jego dzień był ciągłym umartwianiem się. Nic
nie wiem o cilice ani o podobnych rzeczach.
2. Dostawał coś małego na wzmocnienie, specjalnie z
powodu choroby żołądka.
3. W dosłownym tego słowa znaczeniu i bez wyjątków.
4. Musiał być wewnętrznie umartwiony, w przeciwnym
razie nie moglibyśmy zauważyć tak dalece
zewnętrznych działań karania.
5. Całkowicie.
Jednego dnia mówiliśmy po niemiecku – było nas
trzech – sprzeczne z jego zaleceniem i musieliśmy przez
to jeść wieczorna zupę na kolanach.
Następnego dnia jednak podczas prywatnego spotkania
zaznaczył nam, że mówienie po francusku było tak
ważne dla naszych studiów i że powinniśmy zawsze
dawać dobry przykład. Umiał zawsze połączyć surowość
i dobro w cudownej harmonii.
6. Dicit Se nihil sire In particulari. Vide 44,3.
Ad 78. Oczywiście. Człowiek o takiej opinii i z taką
sympatią w swej ojczyźnie, bez nadzwyczajnej pokory,
nigdy by wszystkiego nie opuścił, by założyć, zupełnie
nieznane w wielu miejscach Dzieło w obskurnych
koszarach Grave.
Jednego dnia zapytałem dziekana Sandersa z Tilbourga,
jak kler holenderski odczytywał dzieło ojca Berthiera.
Jego Wysokość odpowiedział: „Sceptycznie”. Nikt nie
wierzył, że ojciec Berthier osiągnie swój cel z Dziełem.
2. Vide mowa pogrzebowa dziekana Sprangersa.
3. Dokładnie tak, jak my. Brał udział we wszystkim z
wyjątkiem składania kulpy, bo był przełożonym.

§ 414.
Panowanie nad sobą
§ 415.
Wstrzemięźliwość

§ 416.
Przestrzeganie reguły
życia we wspólnocie

§ 417.
Pokora

Ad 79, proc. fol. 169. Znaliśmy go tylko jako
przełożonego.
3. Vide 49.
Ad 80. 1. Na to nie umiem odpowiedzieć. Przy okazji
wizyty mojego ojca i mojej siostry w Grave, moja
siostra powiedziała mi później, że zrobiło to na niej
dziwne wrażenie, że ojciec Berthier podał rękę mojemu
ojcu, a jej nie.
2. To było jego mieczem na poduszce.
3. Dla mnie nie.
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4. Nie.
Ad 81, Vide Ad 70,4 i 77 initium.
1. To było przed moim wstąpieniem.
2. Był zbyt oszczędny. Np. nie mógł kupić dla nas śliwek.
Co się tyczy wszelkiego stosowania przedmiotów, było
ono ograniczone do minimum.
Nie stosował środków pobudzających innych niż
szczypta tabaki, z tego, co nam było wiadomo.
3. Zażywał jej dużo. Nie wiem, dlaczego to robił.
4. Na pewno pozostał ludzki, ale posuwał się aż do
możliwych granic.
5. Vide Ad 44,3.

§ 418.
Ubóstwo
§ 419.
Oszczędność
§ 420.
Wstrzemięźliwość
§ 421.
Ludzkie podejście

Ad 82. Na pewno można powiedzieć, że ojciec Berthier
posiadał dary nadprzyrodzone.
1. Vide Ad 58,1 i 2.
2. Co do tego, nie mam zdania.
3. Tak, skupienie, oddalenie absolutne od spraw
zewnętrznych.
4. Nie widziałem go płaczącego.
5. Nie potrafię udzielić tu zeznania.
6. Nie wierzę w to.
7. Często mówił nam, że strach przed Bogiem musiał
być początkiem budowy naszego życia duchowego. Nie
potrafiłbym powiedzieć, czy on sam posiadał w jakimś
szczególnym stopniu strach przed Bogiem.
8. Tego nie wiem.

§ 422.
Dary nadprzyrodzone

Ad 83, proc. fol. 170. Na pewno postrzegaliśmy go jako
świętego, ponieważ zauważaliśmy, że nie był tylko
człowiekiem, ale człowiekiem w bliskiej jedności z
Bogiem, który do nas mówił i działał przez jego
przykład.

§ 423.
Opinia świętości

Ad 84. Dziekan Sprangers.
Ad 85. Tak, to działo się bez mówienia.
Ad 86. Tak, mowa pogrzebowa dziekana Sprangersa,
który miał autorytet i prawdziwy, głęboki szacunek dla
ojca Berthiera, znalazła szeroki oddźwięk.

§ 424.
Świadectwa
uzupełniające

Ad 88. Uważam artykuł 181, w którym stwierdzone jest,
że wszystko wzięte zostało przez uczniów, za bardzo
niewiarygodne. Wszyscy owładnięci byli wolą szybkiego
zdobycia pamiątek.
Jestem zdania, że ojciec Berthier przedstawiał w swoich
książkach doktrynę katolicką w sposób tak prosty i
zrozumiały dla wszystkich, jak to możliwe. Nie chciał
być literatem, pragnął tylko nauczać lud.
Mówił nam, że nie powinniśmy poprzestać na
ćwiczeniu upiększania naszych kazań, by zadowolić
kilku intelektualistów, ponieważ wiadomo, że ci
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intelektualiści mają często mniejszą znajomość
doktryny chrześcijańskiej niż zwykły lud wierzący.
Ad 89. Nie.
Ad 90. Jeden raz książka Leona Bloya była w obiegu w
Grave, w której to sprawa z La Salette była
niedokładnie przedstawiona i też, jak mi się zdaje,
wysiłki ojca Berthiera dla La Salette.
Ad 91, proc. fol. 171. Naturalnie.
Ad 92. Niczego nie umniejszam; jeśli coś ominąłem, Bóg
o tym wie.

109

X świadek – W. O. Henryk Roeb
profes zakonny Zgromadzenia Misjonarzy Świętej
Rodziny (69 lat („de visu”)

Sesja XV z 2 maja 1951 r.
Sesja XVI z 9 maja 1951 r.
Świadek obcował ze Sługą Bożym przez 4 lata
(od 1904 do 1908 r.)

Ad 3 interr. Proc. fol. 171, respondit
Studiowałem pod jego kierownictwem. Szkoła
przygotowawcza, gimnazjum, nowicjat i pierwszy rok
filozofii. Od 1904 do 1908 roku.
Ad 4. Z mojego własnego doświadczenia.
przeciwnym razie będzie to powiedziane.

§ 425.
Ogólniki

W

Ad 5. Nie.
Ad 6. Tak.
Ad 7. 1. Vide Ad 3.
2. Tak.
3. Tak, dużo. Ojca Delombaerda: Apostoł naszych
czasów, Ramersa: Mens divinior i Nolte: Skizze. Sam
opublikowałem pracę pod tytułem: Trachtet nach der
Liebe.
Ad 8, proc. Fol. 173. Ach w wysokim stopniu.
Ad 9. Tak, z całego serca.
Ad 11 ad 37: Dicit Se nihil sire haec quae habet ex
auditu. Zawsze mówił z uczuciem i entuzjazmem o
swoim powołaniu do kapłaństwa. To coś, co sam
słyszałem. Wolał pracować i się modlić, niż się bawić.
Mało mówił o sobie; tak, gdzie się zapomniał, to, to
robił.
Ad 38. 1. Z powodu wrogiej polityki rządu francuskiego

§ 426.
Powołanie

§ 427.
Założenie na obczyźnie
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wobec Kościoła.
2. Mało o tym opowiadał.
Ad 39. Opublikowano broszury i małe obrazki Świętej
Rodziny z referatem o jego Dziele. Otrzymałem taki
obrazek w Waals u redemptorystów. Oni właśnie
polecili mi ojca Berthiera.

§ 428.
Propagowanie Dzieła

Ad 40. 1. Myślę, że uczynił to, ponieważ Papież Leon
XIII pragnął propagować nabożność dla Świętej
Rodziny. Przeczytałem wiele książek ojca Założyciela,
jednak znalazłem zaledwie kilka wskazówek, z których
można wnioskować, że miał szczególną nabożność dla
Świętej Rodziny.
2. Tak, nabożność dla Świętej Rodziny wynikała z
całości z jego serca.

§ 429.
Wybór Świętej Rodziny

Ad 41. Chciał wszystkich ludzi doprowadzić do
wysokiego ideału, nie tylko zakonników, ale także ludzi
ze zwykłego świata.
Stawiał wszystkim bardzo wysokie wymagania,
ponieważ chciał osiągnąć wyższy cel, Boga. Jednak nie
był surowy, ale stanowczy; więcej wychowywał przez
entuzjazm niż przez prawa. Zawsze kształcił ku
wielkiemu ideałowi.
Dla szkoły Założyciel miał dwie maksymy: 1. Należy, by
profesorowie dobrze przygotowali zajęcia. 2. Należy, by
uczniowie byli bardzo posłuszni i pilni.
Rygorystycznie nakazywał by uczniowie mieli dużo
szacunku dla swoich profesorów. Odczuwał wielką
satysfakcję, kiedy starsi uczniowi okazywali szacunek i
posłuszeństwo młodszym profesorom. To jest to, co
nazywał „dobrym duchem”.
Spoglądał też z podziwem i szacunkiem na uczniów
niemieckich, którzy po odbyciu służby wojskowej
stawali się jako spóźnione powołania w szkole języków
obcych i innych przedmiotów z ogromnym zapałem,
wytrwałością i uporem. Był zdecydowanym wrogiem
wakacji poza zakonem, jego pierwszym i
najważniejszym argumentem było niebezpieczeństwo
utraty powołania. Tym, którzy byli zdania, że uczniowie
i teologowie mogliby utrzymać swe powołanie
spędzając wakacje w świecie, odpowiadał, że po to był
nowicjat. Cytowano także wyrażenie: „By poznać zło,
niekoniecznie, by je czynić”.
By poczynić oszczędności, to znaczy, by oszczędzić na
kosztach przyjmowania uczniów, nigdy ich nie wysyłał
na wakacje.

§ 430.
Sposób kształcenia

Ad 42, prof. Fol. 174. Pomiędzy nim i mieszkańcami
zakonu (studentami) panowały relacje ojca z synami.

§ 431.
Zalety jako
przełożonego
§ 433.
Ostatnie dni

Ad 43. Przestrzegał słów św. Pawła: „Quotidie morior”
(1 Kor 15,21). Przez ostatnie lata często mówił o
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śmierci, to znaczy o jego własnej śmierci. Zawsze był
świadomy swojej ogromnej odpowiedzialności przez
Bogiem, ale w tym samym czasie pokazywał także
wielką ufność w Bogu.
Ad 44. 1. To nadeszło bardzo nagle. Zmarł 16
października 1908 r., a 15, przy okazji szczególnego
rachunku sumienia przed obiadem mówił jeszcze o
pasterstwie (proboszcza z Ars). Jeśli się nie mylę,
służyłem wtedy mu do ostatniej Mszy św.
Moja matka nazywała się Teresa i zamówiła tego dna
Mszę św. Wszyscy bardzo poważali przywilej służenia
mu do Mszy św. Z tego wszystkiego co wiem, cały dzień
był jeszcze dość aktywny. Następnego ranka nie
widziano go w kaplicy, co było dość zdumiewające.
Podczas rozmyślań zakomunikowano wspólnocie, że
ojciec Założyciel był umierający. W tym samym czasie
ojciec Blanchard przyszedł do kaplicy i dał polecenie
odmawiania Litanii łagodnego Imienia Jezusowego
(nadal ją słyszę). Krótko potem otrzymaliśmy smutną
wiadomość o śmierci naszego kochanego Założyciela.
Byliśmy wszyscy bardzo wzruszeni i nie umieliśmy robić
nic innego, jak modlić się i płakać.
Jego ciało zostało wystawione na łożu pogrzebowym
przed głównym ołtarzem. Stale było otoczone przez
ludzi z domu, którzy się modlili.
2. Nie mieliśmy strachu ani obaw o przyszłość,
ponieważ zawsze inspirował nas do odwagi i ufności w
Bogu. Zawsze postrzegaliśmy go jako świętego. To był
człowiek Boga.
Nie trzeba mówić, że także po jego śmierci wyglądał jak
święty. Pochowano go w prostej, drewnianej trumnie.
Chociaż dało się słyszeć wiele głosów w zakonie, że
powinno się zrobić inną trumnę, przez wzgląd na
ekshumację w razie ewentualnej beatyfikacji. Grabarz
nie pokrywał trumny ziemią. My sami, własnymi
rękoma po trochu rzucaliśmy ziemię do grobu, aż
trumna została przykryta.
3. Dziekan Sprangers wygłosił po francusku klasyczną
mowę pogrzebową. Sam tę mowę słyszałem. Wrażenie,
jakie na mnie zrobiła, było następujące: „Dobrze to
powiedział!”.
Ojciec Ramers przetłumaczył tekst oryginalny mowy na
niemiecki. Ja sam posłużyłem się tłumaczeniem ojca
Nolte i zamieściłem to tłumaczenie w mojej książce:
Trachtet nach der Liebie. Słyszałem tę mowę i jestem
przekonany, że ta kopia jest zgodna z tekstem
oryginalnym.
Ad 45, proc. fol. 176. 1. Oczywiście.
2. Nadzwyczajnie.
Ad 46. To jest coś, o czym już też myślałem.

§ 434.
Opinia świętości

§ 435.
Cnotliwe życie
§ 436.
Heroiczna wiara
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Ad 47. Miał zwyczaj mówić: „Należy mieć poglądy jasne
i czyste”. Nie aprobował natomiast Kartezjusza.
Energicznie sprzeciwiał się błędom w kwestii kościelnej.

§ 437.
Obrona prawdy

Ad 48. 1. To jest to, co miał. Jak tylko rano o wpół do
piątej dzwon zakonny dzwonił, słyszałem go prawie
każdego ranka, gdy cicho coś szeptał. Robił to z
ogromną żarliwością. Moje łóżko nie znajdowało się
daleko od łóżka Założyciela, ale nie mogłem odgadnąć
znaczenia tego porannego monologu, zwłaszcza, że
reguła nakazywała absolutną ciszę w sypialni. Kilka dni
później teolog Wiktor Burgard (+), który był już w domu
dłużej, udzielił mi wyjaśnienia dla tego wydarzenia:
„Ojciec Berthier mówi do dobrego Boga i podczas dnia
robi to w taki sposób”.
2. Był skupiony, przykładny i gorliwy. Jeszcze dzisiaj
widzę jego skupioną i postawę podczas modlitwy w
kaplicy i podczas medytacji. Tutaj można również było
wielokrotnie usłyszeć lekki szept, który wyrażał jego
zażyłe obcowanie z Bogiem. Nie poświęcał większej
uwagi rzeczom wokół niego.

§ 438.
Duch modlitwy

Ad 49. Nie umiałbym znaleźć określeń dostatecznie
silnych, by opisać jego oddanie i miłość dla Stolicy
Apostolskiej. „Sentire cum Ecclesia” same były częścią
życia ojca Założyciela. To dlatego słowa tryskały z
gorącym z jego serca, kiedy mówił o boskiej władzy
Papieża i biskupów.
Nie omieszkał nam zalecać świętego szacunku i
pokornego posłuszeństwa w stosunku do widzialnego
Wikarego Chrystusa i jego kontynuatorów Apostołów.
Przy okazji wykładu o zniesieniu zakonu jezuitów,
teolog Ludwik Bechholt zapytał ojca Założyciela czy
Papież dobrze zrobił, znosząc zakon jezuitów. I ojciec
Założyciel odpowiedział krótko: „Miał do tego prawo”.
Nigdy nie powiedział nic przeciwko władzom
kościelnym.

§ 439.
Oddanie się Stolicy
Apostolskiej

Ad 51. Tak, często mówił: „Moje dzieci, należy mieć
wiarę”.

§ 440.
Ufność w wierze

Ad 52. Nigdy się nie skarżył. Jego motto zawsze
brzmiało: „Cierpliwość”.
Ad 53. Założenie jego Zgromadzenia.
Ad 54. Co do przestrzegania rubryk, był bardzo surowy.
Jedno niewinne zapomnienie rubryk było jego zdaniem
naganne. Zawsze stawiał nam przed oczami przykład
św. Teresy, która pokazywała miłość i nadzwyczajny
szacunek dla rubryk. Wprowadził zwyczaj, by w każdy
piątek odprawiać drogę krzyżową. Na końcu dawano
błogosławieństwo krucyfiksem.

§ 441.
Szerzenie wiary
§ 442.
Przestrzeganie rubryk

113

Ad 55. Kiedy odprawiał Mszę św., można było zobaczyć,
że był całkowicie pochłonięty Bogiem i że miał pełną i
całkowitą świadomość tej świętej czynności. Dla niego
Msza św. przewyższała wszystko.
Pewnego dnia Msza św. miała być odprawiona przy
głównym ołtarzu podczas rozmyślań. Jeden z teologów
zapytał go, czy nie byłoby lepiej wybrać inny ołtarz, by
nie przeszkadzać tym, którzy rozmyślają. Założyciel nie
dał na to pozwolenia, mówiąc: „Nie możecie uczynić
lepszych rozmyślań niż wysłuchanie Mszy św.”.

§ 443.
Sposób odprawiania
Mszy św.

Ex officio: Czy powtarzał on słowa konsekracji?
R.: Nie zauważyłem tego sam i nie słyszałem, by mówili
o tym inni.
Ad 56, proc. fol. 178. 1. Zawsze uczył nas skłaniać z
szacunkiem głowę mówiąc Gloria Patri.
2. Zalecał, by modlitwy, które każdego dnia odmawia
się wspólnie, rozpoczynać przez wezwanie Świętego
Ducha. To wezwanie powinno się również czynić przed
każdymi zajęciami duchowymi, przed nauczaniem,
przed lekcjami.
3. Święta Eucharystia, Tabernakulum były dla niego
wszystkim. Zalecał nam klękanie przed Tabernakulum
nie tylko, by odmówić nasze szczególne modlitwy, ale i
klękanie na schodach ołtarza, bliżej Boga. Bardzo był
przywiązany do tego duchowego działania.
4. Od ukazania się encykliki Neminem fugit (14 czerwca
1892), a w szczególności od czasu założenia swego
Zgromadzenia został duszpasterzem Świętej Rodziny w
najróżniejszych krajach (w Holandii, Niemczech,
Francji). Na tylnej stronie krucyfiksów swoich
misjonarzy
kazał
umieścić
okrągły
medalik
przedstawiający Świętą Rodzinę.
5. Równocześnie drukował te obrazki i dawał je do
rozniesienia także w Niemczech i Holandii.

§ 444.
Pobożność

Ad 58. Dewizą jego była Boska Opatrzność. Miał
zwyczaj mówić: „Jest Opatrzność dla pijaków, jest i
jedna na pewno dla dzieci Bożych”. Miał zwyczaj
mówić: „Biedne życie!” i mówiąc to, uśmiechał się.

§ 445.
Całkowita ufność
w Bogu

Ad 59. Oczywiście, jeśli byłoby inaczej, nie założyłby
Zgromadzenia. W wieku 55 lat (inni założyciele
rozpoczynali swoje dzieła w mniej zaawansowanym
wieku) rzucił się w wir tak ciężkiej pracy pod wpływem
wewnętrznego impulsu. Kiedy człowiek osiąga ten
wiek, najczęściej nie wzdycha już do nowości i wielkich
przedsięwzięć.
Charakterystyczny dowód jego ufności w Boga
przejawia się także w tym: przekonany o ogromnej
wartości dobrej prasy, założył drukarnię. Urządzenie
było bardzo prymitywne. Jednak drukował „Posłańca”
w czterech językach (holenderskim, francuskim,
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niemieckim i polskim), z których znał tylko jeden.
Przedsięwzięcie powiodło się wspaniale.
Ad 60, proc. fol. 179: Vide 59.
Ad 61. Miał wielką ufność w Boga, ale jednocześnie
również podejrzliwość co do słabości ludzkiej. Zatem
powiedział jednego dnia: „Będą potępieni pośród was”.
Mówiąc to, nie chciał mieć na względzie pewnych
określonych osób, ale wizję tę wyjaśniał wiedzą o
słabości ludzkiej i posiadanym doświadczeniem księdza.

§ 446.
Strach przed piekłem

Ad. 62. Tak, przestrzegał miłości w taki sposób, że
mógłbym o nim powiedzieć: „Non est inventus similis
illi”.

§ 447.
Umiłowanie Boga

Ad 63. Wszystko ograniczało się u nas do pojedynczej
idei, by podobać się Bogu.

§ 448.
Ufność w wolę Bożą

Ad 64. 1. Tak. To jest to, co postrzegam jako punkt
kulminacyjny jego świętości. Miał zwyczaj mówić: „Jak
Bóg sobie życzy”..
2. Czy w dobre i czy w złe dni nie tracił równowagi
duszy.
3. Kiedy przechadzając się po ogrodzie widział kwiat,
wyrażał swój podziw: „Jakiż on piękny!”. Bez
najmniejszych wątpliwości myślał w tej samej chwili o
Bogu.
4. Wiele razy mówił: „Jakże dobry Bóg jest dobry!”.

§ 449.
Stałość nastroju

Ad 65, proc. fol. 180. 1. Miał zwyczaj mówić: „W
Zgromadzeniu kochać należy współbraci, nawet jeśli nie
są całkiem doskonali, ponieważ pragną ocalić swe
dusze, czego nikt nie zrobi w świecie”.
2. Miał nieposkromioną gorliwość dla zbawienie dusz.
3. Za moich studiów nie spowiadał już, w domu też już
nie.
4. Opublikował „Sposób asystowania umierającym”.
5. Zawsze miał ustalony cel: „Do Boga”.
6. Sam ułożył modlitwę, bo otrzymać powołania do
kapłaństwa, która odmawiano każdego dnia we
wszystkich domach Zgromadzenia.

§ 451.
Miłość bliźniego

Ad 66. Nepotyzm był całkowicie obcy naszemu
dobremu Założycielowi. Nigdy nie zauważono choćby
cienia preferencji lub faworyzowania. Nie pokazywał
większych uczuć dla swoich rodaków niż dla osób
innych narodowości.
Szczerze radował się ze wszystkiego dobrego, co widział
w innych krajach. Nie znał słowa „favoris”; wszystkich
nosił w swym sercu z tą samą miłością. Wszyscy byli
jego dziećmi, bez żadnych wyjątków: „Moje dzieci!”.
Bez wątpienia, potwierdzone jest to na pierwszym
miejscu w tym, że uczniowie, którzy byli różnych

§ 453.
Miłość powszechna
i nadzwyczajna

§ 450.
Fakt

§ 452.
Gorliwość
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narodowości, nigdy nie widzieli w nim „Francuza”, ale
ojca wszystkich i przewodnika domu.
Ta całkowita nieobecność nepotyzmu u ojca Założyciela
była równocześnie powodem doskonałej harmonii i
zgody pomiędzy osobami o różnych narodowościach.
Zachowanie się ojca Założyciela w stosunku do
wszystkich było takie, że każdy mówił sobie: to dla mnie
samego on jest tutaj, cała jego miłość ojcowska jest
tylko dla mnie, tylko mnie nosi w swoim sercu.
Uodparniało to na pochlebstwa. Zresztą bardzo szybko
zauważył taki wybieg.
Ad 67. Proc. fol. 181. Jestem zdania, że oszczerstwem
jest twierdzenie, że nie troszczył się dobrze o chorych.
Ostatni ustęp artykułu 123 jest w związku z tym błędny.
Zdrowie każdego otaczał opieką i ojcowską miłością.
Był zgodny i hojny w przyznawaniu specjalnego i
wzmacniającego pożywienia. Podejrzany kaszl w
szczególności przyciągał jego uwagę.
Kiedy kasłano, osłuchiwał płuca na klatce piersiowej i
na grzbiecie przez ubranie. Jeśli kaszel nie był
drażniący, kilka razy poczynił miłą uwagę: „Kto kaszle,
ten jeszcze żyje”.
Kiedy obawiał się, że ktoś może być chory, radził mu
być mądrym i roztropnym. Kiedy spotykał kogoś w
domu albo w ogrodzie, zaraz po przywitaniu pytał, jak
się czuje; pytał więc: „Jak się czujesz”. Kiedy rano
dzwonek dawał sygnał do pójścia do kaplicy, pielęgniarz
sprawdzał wszystkie sypialnie, by zobaczyć, czy nikt nie
został w łóżku z powodu choroby.
Chętnie pozwalał stosować czerwone wino jako
lekarstwo. Robiono mu tym winem prezent z Francji.
Przywożono je, wbrew prawu, dla uczniów. Wino to
pozostawało zarezerwowane na czas choroby. Co do
jego stosowania, nie był przesadnie oszczędny i
pielęgniarz cieszył się z ogromnej wolności co do jego
dystrybuowania. Często mówił: „Moje dzieci, jedzcie
dobrze”.
2. Vide Ad 66.

§ 454.
Troska o chorych

Ad 68, proc. fol. 182. Wiele razy mówił: „Nie macie się
czego obawiać, jeśli pozostajecie zgodni”.

§ 455.
Troska o jedność

Ad 69. Każdego dnia biedni z Grave otrzymywali chleb.
Ad 70. Był roztropny i rozsądny w swoich słowach.
Kiedy musiał na coś odpowiedzieć, widać było, że nie
chciał przekroczyć granic.
1. Vide Ad 49.
4. Vide Ad 50.
5. Oczywiście; często słyszałem o tym, że wiele osób,
nawet z Francji, przyjeżdżało po jego poradę.
6. Byłby dobrym bankierem.

§ 456.
Roztropność
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Ad 71. 1. Dawał Bogu to, co Mu zawdzięczał.
2. Zawsze mówił do swoich przełożonych z szacunkiem i
poważaniem. Często chwalił biskupa Van de Vena. To
od niego otrzymał możliwość założenia swego Dzieła.
Osoba jego przełożonych była zawsze dla niego święta,
to znaczy była wikarym Boga. Nigdy nie słyszałem, bo
potępiał władze świeckie.
4. Zawsze mówił o nich z szacunkiem.

§ 457.
Sprawiedliwość

Ad 72. Dobry Założyciel w wysokim stopniu posiadał
poczucie wdzięczności. Co do otrzymanej łaski, mówił
zazwyczaj: „Należy za nią podziękować Bogu”.
Stale wymagał od nas, by w najmniejszym nawet
stopniu nie zapominać o dobrodziejstwie ludzi i
przypomniał nam skwapliwie o dobroczyńcach w
naszych modlitwach. Co do stosowania dobrych rzeczy
tak hojnie ofiarowanych, był bardzo rzeczowy i
konsekwentny i zawsze sobie o nich przypominał.
Jednego dnia bardzo poważnie mówił o dobroczyńcach
i poczynił np. uwagę: „Na sądzie ostatecznym
dobroczyńcy nas oskarżą”.
Kiedy otrzymał z Rzymu radosną nowinę, że pozwolono
mu wyświęcić pierwszych księży, natychmiast zebrał
całą wspólnotę w kaplicy i nakazał śpiewać „Te Deum”
w akcie łaski. Uczynił to samo, kiedy otrzymał
możliwość wyświęcenia drugiej grupy. Ale ponieważ był
Wielki Post, nakazał recytować „Te Deum”, zamiast je
odśpiewać.

§ 458.
Wdzięczność

Ad 73, proc. fol. 183. Jego językiem było tak i nie.
Ad 74. To był człowiek o wysokiej kulturze. Umiał
zachowywać się swobodnie we wszystkich klasach
społeczeństwa.

§ 459.
Szczerość
§ 460.
Grzeczność

Ad 76. Nigdy nie widziałem go by był małoduszny.
Nigdy nie usłyszałem z jego strony słowa zniechęcenia.
2. Niósł swój krzyż z cierpliwością.
3. Zawsze umaił się opanować, nawet jeśli był porywczy
z natury; dodawał tu jeszcze swoją gorliwość, by służyć
Bogu. Miłość do Boga go ponaglała.
4. Nigdy nie miał żwawości Francuza, ale był dość żywy.
Moim zdaniem, był cholerykiem. Nie był sangwinikiem.
Możliwe, że miał cień melancholii. Przez miłość do Boga
umiał nad sobą panować i regulować swój charakter.

§ 461.
Siła

Ad 77. Posiadał tylko to, co było niezbędne do życia.
1. Całe jego życie było tylko umartwianiem się. Całe
życie siedział na szkolnej ławce bez oparcia i poduszki.
Nie trzymał skrzyżowanych nóg. W kaplicy trwał na
klęczkach, wyprostowany, z oczami zamkniętymi
pochyloną głową. Nigdy nie siadał, jeśli już, to tylko
podczas kazania. Był bardzo wrażliwy na zimno.
2. Oprócz dni choroby, nie zgadzał się na żadne wyjątki,

§ 462.
Ciągła surowość
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z tego co wiem.
Ex officio: Czyli nie otrzymał więc czerwonego wina?
R.: Ja tego nie widziałem. Myślę jednak, że nie pił piwa.
Widziałem, że siostra kucharka dodawała czasem masło
do warzyw. Czy siostra ta robiła to sama, czy na
polecenie Założyciela, jest mi całkowicie niewiadome.
Jednak mogę założyć że robiła to sama.
3. Wszystko robił wspólnie z nami.
4. Tak, tylko człowiek wewnętrznie umartwiony mógłby
czynić takie umartwienie zewnętrzne.
5. Był ucieleśnieniem reguły.
6. Vide Ad 41.
Pokazał nam życie w pokucie św. Piotra z Alkantry i
powiedział, że ta wyjątkowa pokuta zmarłego, która
mogliśmy podziwiać w jego życiu, zaprowadziła go na
pewno do wiecznej chwały.

§ 463.
Życie we wspólnocie

Ad 78, proc. fol. 185. Tak, myślę, że była całkiem
wewnętrzna, jeśliby nie, nie mógłby być zewnętrznie
tak pokornym.
Natura Założyciela i całe jego zachowanie nie
przejawiały nawet cienia arogancji, zarozumialstwa lub
pozy. W swej pokorze z tego powodu, że Bóg
obdarowuje łaskami pokornych.
To w pysze widział największe niebezpieczeństwo
oddalenia się od Boga i przyniesienia nieszczęść innym.
Kochał i umiał dobrze ukazać tę prawdę przez swe
przykłady zaczerpnięte z historii gatunku ludzkiego.
Postrzegał pychę, jako coś niedającego się naprawić. „u
człowieka zmienić możemy wszystko, tylko nie głowę”.
1. Nie można było zrozumieć, że mógł wieść życie tak
skromne i tak pokorne.
2. Jeden raz, ale myślę, że to nie była jego wina,
przyszedł spóźniony na zajęcia. Od razu ucałował
ziemię przed ołtarzem; nadal to widzę.
3. Vide 78 initium.
4. Często mówił: „Należy cenić i szanować wszystkie
zakony, jednakże powinniśmy kochać nasze
Zgromadzenia bardziej niż inne”. Myślę, że czynił tak ze
swą własną rodziną.

§ 465.
Pokora

Ad 79, proc. fol. 186. Był bardzo posłuszny wszystkim
autorytetom, ponieważ reprezentowały one władzę
Boga.
2. Na pewno! Vide Ad 79 initium.
3. Vide Ad 49 i 71,2.

§ 466.
Posłuszeństwo

Ad 80. 1. W tej kwestii był skrajnie surowy, można
powiedzieć, że prawie skrupulatny; np. kiedy było nas
dwóch, kazał zachowywać nam ciszę. Kiedy dwóch było
w pokoju, drzwi musiały pozostać szeroko otwarte.
Podczas pierwszej wojny światowej byłem kapelanem
we Francji i tam to usłyszałem słowa skierowane do

§ 467.
Czystość

§ 464.
Zeznanie
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proboszcza francuskiego, że ojciec Berthier był zbyt
surowy w swej teologii co do szóstego przykazania.
Ex officio: Czy był skrupulatny?
R.: Nie!
2. Dużo pisał i mówił o dziewiczości. Można więc było
zrozumieć, jak głęboko miał to w sercu.
3. Nie, to nie było przesadzone. Troszczył się sam
otrzymanie z Rzymu imprimatur dla swojej książki o
stanie zakonnym. Słyszałem, gdy mówili to w zakonie
moi starsi współbracia.
4. to jest moje osobiste przekonanie. Mój współbrat,
ojciec Wiktor Burgard, powiedział mi to także.

§ 468.
Szacunek dla
dziewictwa
§ 469.
Niewinność

Ad 81, proc. fol. 187. Jest niezrozumiałe, jak można
wieść życie tak ubogie, z tak słabym zdrowiem i w jego
wieku. Życie skromne, proste i ubogie, oto prawdziwa
potrzeba serca naszego drogiego Założyciela. To, co
inny uważał za niezbędne, on widział nadal jako zbytek;
zadowalał się tym, co było absolutnie niezbędne. Miał
tylko jedną sutannę i jedną parę butów. W potrzebie
pożyczał parę od innych. To także ode mnie raz
pożyczył parę butów.
W świętego Sylwestra Założyciel miał zwyczaj iść z
życzeniami szczęśliwego roku do dziekana Spranersa w
Grave i do burmistrza. By ochronić się przed chłodem,
zakładał parę filcowych kapci i na wierzch parę dużych
butów, która pożyczał ode mnie. Trzymałem te buty
przez kilka lat jako drogą pamiątkę. Pod moją
nieobecność, podczas wojny 1914-1918, zgubiły się w
Grave. Ponieważ był wrażliwy na zimno, w ciepłą porę
nosił lekki płaszcz; zima grubszy. Posługiwał się
chustkami. Jego gałganek znajdował się w bieliźnie
zgodnie z zaleceniami reguły. W pomieszczeniu gdzie
spał, było tylko łóżko i umywalnia.
Nie miał szafy, a zresztą do czego miałaby mu ona
służyć? Przedmioty w jego biurze były skrajnie proste:
piórnik, pudełko piasku zamiast chłonnych bibułek i
kubek zawierający lepką substancję zrobioną przez
niego. Dużo pisał. Do swoich rękopisów posługiwał się
skrawkami papieru, przede wszystkim kopertami, które
sklejał jedne z drugimi. Na tak przygotowanych
pasmach, pisał wielkie woluminy, rzecz, która zakładała
bez wątpienia wielką biegłość. Kto czyni tak samo!
Ponadto, człowiek ten pochylony pod ciężarem lat i
pracy, siedział na ławce bez oparcia. Kto czyni tak
samo?
Jednego razu poczynił uwagę: „Moje dzieci, bądźcie
zawsze proste, nawet w kaplicy”. Nienawidził również
ducha unowocześniania. Kiedy ktoś zauważył, że taką
czy inną rzecz robi się inaczej niż u nas, szybko
przerywał i mówił: „Pozwólmy działać innym i
pozostańmy u siebie”.

§ 470.
Ubóstwo
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1. Był znakomitszy. Miał specjalną nabożność dla św.
Franciszka z powodu jego ubóstwa.
Oczywiście, był bardzo oszczędny. Vide Ad 41.
Ex officio: Czy był oszczędny z przyczyn
nadzwyczajnych?
R.: Myślę, że było to z pobudek nadzwyczajnych.
Zdecydowanie widział grzech w trwonieniu,
marnotrawstwie.
3. Żadnym się nie posługiwał. Był bardzo powściągliwy
także w stosowaniu tabaki. W domu mówiono, że
Założyciel zażywa od czasu do czasu szczyptę, by
pobudzać siłę narządów oddychania.
4. Zdecydowanie; sytuacja była taka, że czynił nas
zadowolonymi przez swój przykład. Jeszcze dzisiaj
dawni ojcowie mówią: „Jakże piękne było życie w
starych koszarach!”
5. Vide Ad 44,3

§ 471.
Wstrzemięźliwość

Ad 82, proc. fol. 188. To był człowiek nadzwyczajnie
obdarzony łaskami; jednak nic bijącego w oczy ani na
ołtarzu, ani w kaplicy.
1. Vide Ad 48,2.
2. Cieszył się darem kontemplacji, jednak nie wiem czy
była ona wrodzona, czy nabyta przez modlitwę.
3. Zawsze trzymał tę samą postawę.
4. Nie mogę tego powiedzieć. Podczas pierwszej Mszy
św. swoich pierwszych trzech księży zmarł jego
współpracownik, ojciec Pons MS. Po Mszy św. ojciec
Założyciel zakomunikował nam w kaplicy: „Ojciec Pons
nie żyje”. Mówiąc to płakał, jednak niedługo.
5. Nic o tym nie wiem.
6. Jednego dnia zapowiedział: „Kościół proklamuje
pewnego dnia św. Proboszcza z Ars patronem
kaznodziejów”. Stało się to trochę później.
7. Nie bał się Boga, ponieważ zachęcał nas bez przerwy
do ufności w Bogu. Jednakże zawsze był pełen obawy o
obrazę Boga.

§ 473.
Dary nadprzyrodzone

Ad 83, proc. fol. 189. W domu postrzegano go jako
świętego.

§ 474.
Opinia świętości

§ 472.
Ludzkie podejście

Ad 84. Vide Ad 44,2.
Ad 85. Tak.
Ad 86. Często nalegano w Zgromadzeniu na to, by
rozpocząć proces beatyfikacji.
Ad 87. W trudnościach często błagałem o
wstawiennictwo ojca Założyciela. I czułem się
wysłuchany.
Mój brat chrześcijanin wyjechał do Niemiec
południowych, by tam uzyskać wykształcenie. Moi

§ 475.
Wysłuchane modlitwy
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rodzice tego nie aprobowali. Powodowało to smutek w
sercach moich rodziców. Wydarzenie to wprowadziło
także i dla mnie niepokój w moich studiach i ogólnie w
całym moim życiu. W spotkaniu z Założycielem, on
mnie upewnił. Jednak moi rodzice i ja pozostaliśmy
duchowo zatroskani i wewnętrznie zaniepokojeni.
Kiedy ciało ojca Założyciela było złożone w trumnie w
kaplicy, modliłem się do ojca Założyciela z żarliwością i
ufnością przez około 20 minut.
Kiedy wyszedłem z modlitwy, cała obawa wyparowała z
mojego serca. W 1915 mój brat poległ w Rosji. Jednak
aż do dziś dnia nie odczuwałem najmniejszej obawy o
zbawienie duszy mojego brata.
Ad 88, proc. fol. 190. Niekiedy mawia się, że są święci,
którzy ślubowali nigdy nie zmarnować ani chwili ze
swego czasu. Czy ojciec Założyciel złożył takie
ślubowanie, nie jest nam wiadome. Jednak, jeśli je
złożył, nie mógłby uczynić lepszego użytku ze swojego
czasu. „Skąpić czasu” – często mówił.
Nie wymagał od wszystkich tych samych zdolności, bo
to Bóg je daje. Ale wymagał od wszystkich dobrej woli,
ponieważ wszyscy mogą ją pozyskać. Chciał, by wszyscy
uważali swoje talenty za świętość. Potępiał
marnotrawienie czasu.

§ 476.
Świadectwa
uzupełniające

Ad 89. Nie.
Ad 90. W tej chwili nie.
Ad 91. Zdecydowanie.
Ad 92. Nie.
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XI świadek – Pan Jan Franken
76 lat („de visu”)

Sesja XVI z 9 maja 1951 r.
Sesja XVII z 19 maja 1951 r.
Świadek obcował ze Sługą Bożym przez 3 lata
(od 1901 do 1904 r.)

Ad 3 interr. Proc. fol. 191, respondit:
Przez około dwa lata studiowałem u niego nauki
humanistyczne. Znałem już francuski, bo przez trzy lata
byłem pomocnikiem kardynała Lavigerie i odbyłem
siedem miesięcy nowicjatu.
Odszedłem stamtąd na początku wiosny 1904 r. Zatem
przybyłem w 1901 r., ponieważ spędziłem w Instytucie
dwa i pół roku. Po moim odejściu, dalej odwiedzałem
ojca Berthiera, jeszcze krótko przed jego śmiercią.
Zawsze byłem mile widziany i czułem się tam też jak u
siebie.
Ad 4. Przez moje własne doświadczenie. Jeśli powiem
coś, czego nie wziąłem z własnego doświadczenia –
wiem to od osób z jego najbliższego otoczenia. Jeśli nie
mówię tego wyraźnie, to pochodzi to z mego własnego
doświadczenia; jeśli nie, to o tym uprzedzę.

§ 477.
Ogólniki

Ad 5. Pozostawiono mi wolność zeznania tego, co
zechcę.
Ad 6. Tak, czynię to również z wdzięczności dla ojca
Berthiera.
Ad 7. Tak, vide Ad 3. Osobiście, dużo odwiedzałem ojca
Berthiera. Znałem się trochę na ekonomii i to dlatego
zostałem wkrótce odpowiedzialny za zakup artykułów
żywnościowych ponieważ oszukiwano często ojców
francuskich. Z tego powodu wszedłem w częsty kontakt
z ojcem Berthierem.
2. Nie słyszałem wiele o ojcu Berthierze od innych
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osób.
3. Tak, ojca Delombaerda: Apostoł naszych czasów,
Hostachego: Le W. O. Jan Berthier.
Ad 8, proc. fol. 192. Ceniłem go bardzo wysoko!
Ad 9. W rzeczy samej.
Ad 11 ad 40: Dicit Se nihil sire nisi: Jednakże usłyszałem
raz do jednego z członków Zgromadzenia, którego
imienia już sobie nie przypominam, że ojciec Berthier
miał powiedzieć jednego dnia do ojca Pons:
„Zabraniam wam umrzeć przed tym, zanim będę miał
księży” (ojciec Pons był człowiekiem w podeszłym
wieku). Usłyszałem to krótko po śmierci ojca Pons. Ten
zmarł faktycznie podczas odprawiania pierwszej Mszy
św.

§ 478.
Świadectwo

Ad 41. Jego sposób nauczania miał właściwości
charakterystyczne,
gdzie
celowała
wyjątkowa
uprzejmość, uprzedzająca grzeczność, łaskawość i
kurtuazja. Nigdy nikogo nie chciał urazić. To dlatego
mówił: „Moje dzieci, nigdy nie micie nic, co to by było i
o kim by to było tak, by kogoś martwić, nudzić”.
Jednego dnia znalazłem się z ojcem Berthierem w
pracowni, kiedy ten kazał uklęknąć bardzo
nieposłusznemu uczniowi, który najwyraźniej popełnił
jakieś wykroczenie. Dał mu cztery czy pięć lekkich
uderzeń w obie strony twarzy, czubkami palców. Uczeń
ten nazywał się Gartner. Nie wiem, czy został.
Ojciec Berthier był trochę wzburzony, ale nie sądzę, by
się mylił. Byłem tym bardzo zaskoczony, ale nie
uważam, by czyniło to niedoskonałość. To był jedyny
raz, kiedy widziałem go wzburzonego. Powiedziałem do
ojca Berthiera: „Co robicie, mój Przewielebny Ojcze?”. I
Sługa Boży odpowiedział: „Pozwólcie mi działać, moje
dziecko”. Od razu odzyskał spokój. Zapytałem jeszcze,
co
zrobił,
ale
nie
odpowiedział.
Cechą
charakterystyczną jego nauczania było to, że miało się
tak mało wolnego czasu.

§ 479.
Sposób nauczania

Ad 42, proc. fol. 193. Nigdzie indziej niż u ojca
Berthiera, nie widziałem tak silnie realizujących się
uczuć prawdziwego ojca dla swych dzieci, jak miał
zwyczaj mówić. Jego troska ojcowska nie ograniczała
się do spraw nauki, ale rozszerzała się na wszystko: na
trudności osobiste, na zdrowie. Także często pytał: Czy
wy mnie kochacie? To przede wszystkim w
konfesjonale o to pytał. Ja zawsze spowiadałem się
jemu.

§ 480.
Jego zalety
jako przełożonego

Ex officio: Co rozumiał przez pytanie: Czy wy mnie
kochacie?
R.: Myślę, że to było tak: jeśli kocha się przełożonego,
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kocha się również Zgromadzenie. Był łatwo dostępny,
ale uważał za równie dobre, kiedy kierowano się z
trudnościami do bliźnich. Nie było dystansu między
przełożonym a podległym. Zbliżano się do niego, jak
dziecko do ojca.
Ad 44. 2. A w Zeeland (około 10 km od Grave)
natychmiast po jego śmierci powiedziano: „Umarł
święty”.

§ 481.
Opinia świętości

Ex officio: Czy to wy roznosiliście pogłoskę, że umarł
święty?
R.: Nie, ale ja chętnie to potwierdzałem.
3. Nie byłem na pogrzebie i tym samym nie widziałem
jego zwłok.
Ad 45. 2. Był w sposób bardzo niezwykły.
Ad 47. Stawał się więc bardziej lub mniej gwałtowny.
Kiedy chodził o pomyłkę, stawał się gwałtowny;
zapominał, że tak powiem, na kilka chwil o swoim
skupieniu.

§ 482.
Niewyrozumiały
dla błędów

Ad 48, proc. fol. 194. 1. Nigdy w moim życiu nie znałem
nikogo, kto miał takiego ducha modlitwy jak on.
2. Zawsze siedział wyprostowany; widać było, że modlił
się żarliwie i że nie śnił. Byliśmy zdania, że modlił się
również przechadzając się po ogrodzie albo w domu.

§ 483.
Duch modlitwy

Ad 49. Wiem, że dużo mówił o Papieżu. Kiedy Papież
Leon XIII był chory w 1903 r., wysyłał dobre dziesięć
razy dziennie kogoś do redakcji gazety w Grave, by
dowiedzieć się, jak czuje się Papież. Ja sam czyniłem to
kilka razy. Nakazał nam się modlić za chorego Papieża.
Podczas mojego przybycia do Grave, był w Rzymie.
Podczas tej podróży, każdego dnia modliliśmy się za
Przewielebnego Ojca. Na jego powrót byliśmy weseli
jak szczygiełki.
Opowiadał nam trochę o tej podróży. Ale nie
powiedział nic o końcowej aprobacie. Wiedzieliśmy już,
że był w Rzymie w kwestii tej właśnie aprobaty. Mówił
nam również o wypadku drogowym w Rzymie, któremu
odmawiał słuszności.
Posłuszeństwo i całkowite zaufanie Stolicy Apostolskiej
były, jak to często mówił, ratunkiem dla Zgromadzenia.

§ 484.
Pełne oddanie dla
Stolicy Apostolskiej

Ad 50. Pewnego dnia powiedział mi: „Moje dziecko,
jeśli tu nie zostaniecie, nigdzie nie zostaniecie”. Nie
wierzyłem mu, ale odszedłem także od salezjanów,
gdzie byłem przez cztery lata. Przypisuję to jego
przenikliwej intuicji i czemuś nadprzyrodzonemu.

§ 485.
Wizja wiary

Ad 51. Uczył nas, by stawać się takimi, jaki on sam był.
Uczył nas służyć Bogu poprzez słowo i pióro.

§ 486.
Kształcenie w życiu
w wierze
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Ad 52. Widziałem go pogrążonego w myślach.
Powiedziałem mu o tym, gdy przechadzaliśmy się tam i
z powrotem po refektarzu: „Nic nie mówicie, mój
Przewielebny Ojcze”. I on odpowiedział: „Myślę; są
trudności”. Jednak nie wiedziałem, jakie były te
trudności. Zawsze pozostawał spokojny i cichy, w
stałym nastroju. Mówił więc: „Módlcie się, moje dzieci,
módlcie”. I dodawał: „Bądźcie mądre, moje dzieci i
wszystko będzie dobrze”.

§ 487.
Słabość nastroju
w trudnościach

Ad 53, proc. fol. 195. To dlatego założył Zgromadzenie.
Ad 54. Nie mogę powiedzieć, że można było zauważyć
w tym coś nadzwyczajnego, ale, że miał wielki szacunek
dla tego wszystkiego, to było jednoznaczne.
Ad 55. Ze specjalną nabożnością. Powoli i wyraźnie, nie
za krótko i nie za długo. Nie wiem, jak długo mu to
zajmowało. Odprawiał ją po prostu jak większość
księży. Także pod tym względem nie było u niego
niczego zdumiewającego. Dużo mówił o Mszy św. i
uważał Mszę św. za najpiękniejszy obowiązek świętego
urzędu. Przypominam sobie, że powiedział to bardzo
wyraźnie.

§ 488.
Sposób odprawiania
Mszy św.

Ex officio: Czy powtarzał on słowa konsekracji?
R.: Służyłem mu do Mszy św. wielokrotnie. Jednak
nigdy nie słyszałem, by powtórzył słowa konsekracji. I
także nie słyszałem, by mówili o tym inni. Byłbym
oburzony, gdyby ktoś tak twierdził. Nigdy nie widziałem
żadnych błędów w jego odprawianiu Mszy św.
Ad 56. 1. Mogę powiedzieć tylko, że mówił o tym w
sposób wyjątkowy. Pobożnie robił znak krzyża.
Widywałem to często.
2. Nie zauważyłem, by miał specjalną nabożność do
Ducha Świętego.
3. Mówił dużo o Komunii św. i o potrzebnie, by się do
niej dobrze przygotować i by czynić akty łaski.

§ 489.
Pobożność

Ex officio: Czy często przyjmowano Komunię św.?
R.: Tak, często prawie codziennie. On dodawał jednak,
że nie powinno się zbliżać do tego sakramentu przez
szacunek, kiedy nie czuje się człowiek dobrze. Był
zwolennikiem Komunii św. codziennej, ale nie dla tych,
którzy byli niegodni.
4. Miał bardzo specjalną nabożność dla Świętej
Rodziny. Mówił o niej wiele, tak dalece, że ja rezygnuję
z mówienia o tym. Stawiał Świętą Rodzinę za przykład
w każdej sprawie.
5. Miał wielką nabożność dla Matki Boskiej z La Salette.
Jednak tak wiele o tym nie mówił. Ale, moim zdaniem,
zostało to zainspirowane przez zgromadzenie z La
Salette.
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Ad 57, proc. fol. 196. Umiem odpowiedzieć tylko tak jak
powyżej.
Ad 58. Vide Ad 51.
Ad 59. Myślę, że tak. Co do reszty, nie mam nic do
dodania. Jednak zrozumiałem później, że trudności te
(art. 51) odnosiły się do Zgromadzenia.
Ad 60. Vide 51.
Ad 61. To, że obawiał się piekła, widać było jasno w
jego słowach do uczniów i scholastyków. Jednego dnia
powiedział: „Był odszczepieniec pośród apostołów,
odszczepieniec pośród siedmiu sług i jeden pośród
czternastu męczenników z Sebaste”. Później dodał:
„Jeden pośród was będzie potępiony, będzie stracony”.
Wywarło to bardzo głębokie wrażenie. Wodził
wzrokiem to z jednej strony, to z drugiej, jakby szukał
tej osoby.
Miał obawę przed piekłem, ale nie uważam, że bał się
tam pójść samemu. Świadczy o tym jego uczciwe i
czyste życie oraz jego wstręt do grzechu. Myślę, że
wyrażał się tak dosłownie, by nas zainspirować do
obawy przed piekłem i grzechem. Kiedy głosił na ten
temat kazania, jego słowa także były przekonujące.

§ 490.
Strach przed piekłem

Ad 62. Tak, ta miłość była nadzwyczajna. Jego miłość do
Boga przejawiała się we wszystkich jego słowach i
czynach.

§ 491.
Nadzwyczajne
umiłowanie Boga

Ad 63. Wszystko co robił, było jakby uczył sam siebie
dla miłości Boga.
Ad 64, proc. fol. 197. 1. Wszystko to, co czynił,
prowadziło do spełnienia woli Bożej.
2. Chociaż ojciec Berthier troszczył się o liczne sprawy
materialne (śnił o wielkiej liczbie uczniów i o
umiarkowanych dochodach), był jednak tak oderwany
od spraw ziemskich, że musimy przyznać, że całkowicie
pochłonięty był świętą wolą Bożą.
3. Widziałem, jak zdawał Bogu ze wszystkiego relacje,
przechadzając się po ogrodzie.
4. Tak, mówił tak po prostu i spontanicznie o Bogu
podczas zwyczajnych spotkań.
Ad 65. 1. Posiłki były skromne, ale zawsze wykazywano
troskę by zachować trochę dla biednych. Vide Ad 41.
Kiedy
zwykłe
wyżywienie
nie
wystarczało,
otrzymywano pozwolenie na wzięcie mleka lub
kanapki.
3. Vide Ad 42. W konfesjonale był nad wyraz miły. Jego
słowa były słowami pocieszenia i zachęty. Krótka rada i
na koniec: „Módlcie się dobrze, moje dziecko, a

§ 492.
Całkowita ufność
w wolę Bożą

§ 493.
Umiłowanie bliźniego
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wszystko będzie dobrze”. Pytał np.: „Czy się wam tu
podoba”?. „Czy jedzenia wystarcza?”
4. Za moich czasów nikt w domu nie umarł.
5. Ta intencja była podwójna: na pierwszym miejscu
chciał przedłużyć swoje kazania przez ich spisanie, a
później zatroszczyć się o potrzeby uczniów. Wyraźne
jest, że w tym tkwi właśnie sprawa i to jest coś, co mi
sam powiedział.
6. Przez swoją opieką nad spóźnionymi powołaniami.

§ 494.
Szerzenie wiary

Ad 66. Wszystko to można u niego odnaleźć. Brak
względów osobistych, żadnych różnic między uczniami
czy płacili swoje czesne, czy też nie, żadnej różnicy
pomiędzy uczniami o różnych narodowościach.

§ 495.
Brak względów
osobistych

Ad 67. Piękne pytanie! To mnie zdumiewa! Wiem z
absolutną pewnością, że ojciec Berthier to umiał, nigdy
nie omylono się w niczym co do nikogo. Kiedy uczeń był
chory, dawał mu wszystko, czego ten mógł
potrzebować. Kiedy dowiedział się, że uczeń czegoś
potrzebuje, np. jeśli był głodny, mówił natychmiast:
„Idźcie do sióstr”. Twierdzenie ostatniego ustępu
artykułu 123 jest przeto błędne.

§ 496.
Troska o chorych

Ad 68, proc fol. 199. Tak, nawet nadzwyczajne. Kiedy
zauważał, że nie przestrzegano, np. grzeczności, od
razu czynił uwagę. Kiedy spotkaliśmy się w ogrodzie
albo podczas pracy w salach, musieliśmy się witać
mówiąc: „Laudetur Iesus Christus”. A inni odpowiadali
przez „Amen”. Ludzie z Grave, którzy przechadzali się
po wałach, byli tym podbudowani. Moim zdaniem,
ojciec Berthier wierzył, że ojciec Carl był najzdolniejszy,
by zostać jego następcą, chociaż nigdy nie zauważyłem
nic z jakieś bliższej relacji między nimi. Powód, dla
którego wierzył, że ojciec Carl jest do tego
najzdatniejszy, musiał być więc taki, że najlepiej
przygotował on swojego ducha, to znaczy ducha
szczerości prostoty w przestrzeganiu reguły. Jeszcze za
życia ojca Berthiera, ojciec Carl pokazywał nam nasze
wady, ale z delikatnością.

§ 497.
Troska o jedność

Ex officio: Czy ojciec Berthier nie brał tego za coś złego?
R.: Nie, to jego formalnym pragnieniem było, by jeden
udzielał reprymendy i wymagał tego od innych.
Ad 69. Nie wiem, czy odesłano kogoś z pustymi rękami.
Vide 65,1.
Ad 70. Moim zdaniem, zawsze postępował z
roztropnością i przezornością, a to nie jest zwyczajne
dla natury Francuza.
Dobrze się zastanowił, zanim zadziałał. Nie był ani
trochę zarozumiały, ale rozważał wszystko tak dobrze,
jak to możliwe. Długo byłem jego prawą ręką w

§ 498.
Roztropność
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sprawach ekonomicznych, ponieważ byłem znany w tej
okolicy.
1. Vide Ad 49.
4. Był bardzo ceniony przez swoich podwładnych. Jego
porady były doskonałe.
5. Zawsze był moim spowiednikiem. Vide Ad 42.
6. Bardzo roztropnie i nad wyraz oszczędnie. Przed
swoją podróżą do Rzymu (w 1903 r.) poczynił ustalenia,
w których zapisywał albo raczej powierzał swoje książki
i swe ewentualne dobra dwóm siostrom. W tej sprawie
służyłem mu za tłumacza. Według mojej opinii, miał ich
dość, by pozwolić wszystkim swoim uczniom (około
setki) ukończyć ich studia.
Ex officio: Dlaczego oddał do dyspozycji swoje dobra
(książki) siostrom?
R.: Prawdopodobnie dlatego, że jedna z nich wydała
cały swój majątek na korzyść Instytutu.
Ad 71, proc. fol. 200. 1. Ideałem jego życia było
praktykowanie sprawiedliwości w stosunku do Boga. Z
największą troską unikał wszystkich grzechów i błędów.
2. Z największą konsekwencją czuwał nad tym, by
Zgromadzenie nie ponosiło strat.

§ 499.
Sprawiedliwość

Ad 72. Był wdzięczny dobremu Bogu i kiedy coś
otrzymał, kazał modlić się nam za dobroczyńców.
Zrobił, na przykład, prezent z Księgi dla wszystkich i z
książki napisanej przez niego samego kobiecie
protestanckiej, która umierała w sąsiedztwie zakonu.
Jednakże kobieta ta odrzekła, że nie może czytać tej
katolickiej książki bez wcześniejszego skonsultowania
się z pastorem. Ten z kolei zabronił jej lektury i zwrócił
książkę. Kiedy ojciec Berthier to usłyszał, śmiał się
bardzo i powiedział: „Ta książka nie jest ani trochę
niebezpieczna”. Nie istniało dla niego pytanie o jej
wolę.

§ 500.
Wdzięczność

Ad 73, proc. fol. 201. Tak. Bardzo kochał prawdę.
Ad 74. Vide Ad 68.
Ad 75. Wiem z własnego doświadczenia, że zawsze
płacił od razu swoje rachunki. Nigdy nie kazał nikomu
czekać.
Ad 76. Tak, z całą pewnością to widziałem.
2. Umiał znosić cierpienie z godnością. Mówił nam więc
często: „Miejcie cierpliwość, moje dzieci”. Zawsze był
cierpiącym (miał przeziębienia, kaprawe oczy, zatkany
nos), ale nigdy nie słyszałem go skarżącego się, nawet
wtedy, kiedy powinien mówić tylko o udrękach.
3. Vide Ad 41.
4. Miał francuski temperament. Był wybuchowej

§ 501.
Siła
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natury, ale doskonale nad sobą panował, grzeczny i
poprawny.
Ad 77. Każdego dnia siedział z nami we wspólnej sali
studiów na zwyczajnej szkolnej ławce bez oparcia i
poduszki. Nigdy nie szukał żadnej podpory albo ulgi.
Nigdy nie widziałem go siedzącego na krześle poza
konfesjonałem. W kaplicy trwał na klęczkach i
wyprostowany, nigdy nie widziałem, żeby siadał, chyba
że podczas kazania. Prawie zawsze oczy miał zamknięte
lub przymknięte.
Vide Ad 48,2.
Był bardzo wrażliwy na zimno, do tego stopnia, że
nawet poza zimą nosił płaszcz, wyświecony ze starości.
Bez tego nie byłby w stanie wykonywać swojej pracy.
W Sali studiów paliło się w piecu bardzo rzadko, to
znaczy gdy było bardzo zimno.
Jednego razu zajrzałem za zasłonę kiedy byliśmy w
trakcie mycia sypialni w sobotę po południu.
Zobaczyłem jego dyscyplinę opartą w kącie między
łóżkiem a stolikiem nocnym, który służył w tym samym
czasie umywalni i łóżku. Była to dyscyplina z białych
sznurków z kilkoma supłami. Więcej niż raz słyszałem,
że wymierzał sobie dyscyplinę. Miałem okazję
zaobserwować to, ponieważ moje łóżko od jego dzieliły
tylko trzy łóżka; poza tym przykładałem uwagę do tego
szczególną uwagę.
1. Vide 77, initium. Mówił o tym tylko sporadycznie.
Jeśli ktoś chciał poczynić specjalne umartwienia, nie
wolno było zrobić tego bez wiedzy ojca Berthiera.
Zachęcał nas także do bycia roztropnymi, kiedy
chodziło o jedzenie lub picie.
2. Nie umiem tego powiedzieć.
3. Tak, we wszystkim. Był z uczniami w kaplicy i sali
studiów, i także w pracy. Nie pracował z innymi, ale
szczepił lub przycinał drzewa, lub sadził i rozsadzał
kwiaty. Nie robił nic zdumiewającego.
4. Jestem przekonany, że był wewnętrznie umartwiony.
5. Chciał widzieć regułę przestrzeganą bez żadnych
wykrętów.

§ 502.
Surowość

§ 503.
Życie we wspólnocie

Ad 78, proc. fol. 202. Tak, dobrze to wiem, bo zawsze
był w takim samym nastroju.
1. Wszyscy uczniowie postrzegali go jako nadzwyczaj
świętego.
2. Nie składał kulpy. Był przełożonym, to go nie
dotyczyło. Nikt nie miałby pomysłu, bo go oskarżyć,
zresztą nie wiem, czy można by było to zrobić.
3. Nie miał wysokiego zdania na swój temat.

§ 504.
Pokora

Ad 79, proc. fol. 203. Była zdecydowanie wyższa niż
zwyczajna, bo nie mówił nigdy nic o swych
przełożonych.
3. Vide Ad 49.

§ 505.
Posłuszeństwo
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Ad 80. 1. Co do relacji z kobietami, był bardzo surowy.
Nie podawał ręki kobietom, np. nigdy nie podał ręki
mojej matce ani siostrze. Siostry to robiły. Potrafił się
odsunąć i utrzymywać dystans, ale w stosunku do
kobiet pozostawał grzeczny. Według zwyczaju,
uczniowie całowali jego rękę. Ale kiedy czyniono to ze
zbyt dużą żarliwością albo z jakąkolwiek oznaką
namiętności, cofał swą rękę energicznie. Dość często
ściskał uczniów na powitanie, ale nie dotykając ich.

§ 506.
Czystość

Ad 81. Myślę, że nie znalazłby się żaden zakon, gdzie
żyłoby się biedniej niż tam. Widziałem raz cały zbiór
skrawków papieru wszelkiego rodzaju, na których pisał
swoje książki. Za moich czasów posługiwał się przede
wszystkim papierem gładkim z drukarni. Pisząc,
powiększał po trochu margines, w ten sposób, że
ostatnie linie zawierały czasem tylko trzy słowa.
2. Był bardzo oszczędny. Poszukiwał możliwości, by
wszystko robić tak oszczędnie, jak to możliwe. Kupiłby
ziemniaki najtańsze, nawet jeśli byłyby podrzędnej
jakości. Ale był wrażliwy na dobre rady i dlatego często
kupowano lepsze. Nie był skąpy.
3. Co się tyczy tego, był bardzo surowy. Był wrogiem
stosowania tabaki, ale nie zażywał jej dla przyjemności.
Na moje pytanie dlaczego to robi, odpowiedział, że to
przeciw nieżytowi nosa. Przy silnym kichnięciu nieżyt
ten znikał.
4. Był ludzki dla wszystkich. Nie szczędził jedzenia, a
tym bardziej nie był skąpy. Otrzymywaliśmy np. zwykle
owoce w wielkiej obfitości w refektarzu, ale nie chciał,
by owoce były zjadane albo zrywanie przez uczniów w
ogrodzie.

§ 507.
Skrajne ubóstwo

Ad 82, proc. fol. 204. To trochę tak.
1. Vide Ad 48. 1. Podczas modlitwy i całkowicie
zaabsorbowany naszym Panem.
2. To coś, czego nie mogę powiedzieć.
3. Vide Ad 48,1.
4. Nigdy nie widziałem go płaczącego. Jednak myślę że
wyglądał kilka razy, jakby płakał z tych samych
powodów, co Matka Boska z La Salette, to znaczy z
powodu grzechów na świecie.
5. To było cudowne, że zdawał się rozumieć od razu
problemy, z których mu się zwierzano.
6. Przewidział, że Francja stanie się bardziej i bardziej
pogańska i to dlatego założył swoje Zgromadzenie w
Holandii.
Vide post 11-40.
Ojciec Burgard powiedział mi krótko przed swoją
własną śmiercią, ale po śmierci ojca Berthiera, że Sługa
Boży przewidział w przybliżeniu czas jego śmierci (to
znaczy ojca Burgarda). W dzień swojej śmierci ojciec
Burgard powiedział, po zjedzeniu posiłku z apetytem,
że idzie zrobić sobie poobiednią drzemkę – coś, co nie

§ 508.
Oszczędność

§ 509
Wstrzemięźliwość

§ 510.
Ludzkie podejście

§ 511.
Dary nadprzyrodzone
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było w jego zwyczajach – i dodał, że według
przepowiedni ojca Berthiera jego koniec niezwłocznie
nadchodzi. Wiem to z zasłyszenia, to znaczy ten ostatni
punkt.
8. Nie słyszałem, by często o tym mówił.
Ad 83, proc. fol. 205. Za jego życia nie postrzegano go
jako człowieka nadzwyczajnego. Cieszył się opinią
księdza nadzwyczajnie pobożnego.

§ 512.
Opinia świętości

Ad 84. Wszyscy mieszkańcy zakonu. Podobnie ludzie z
Zeeland, mojego rodzinnego miasta.
Ad 85. Vide Ad 44,2.
Ad 87. Jednego dnia poszedłem poszukać ojca
Burgarda, by poskarżyć mu się z trudności finansowych,
które odczuwałem. Ojciec Burgard poradził mi modlić
się przy grobie Sługi Bożego. Uczyniłem to i uzyskałem
wstawiennictwo ojca Berthiera w przezwyciężeniu tych
trudności, chociaż stało się to po wielu latach.

§ 513.
Wysłuchane modlitwy

Ad 88. Jednego dnia ojciec Berthier przyjął wizytę pana
Van de Vena, piwowara z Zeeland. Ten położył na stole
sto florenów na misje. Jednak poprosił przedtem, czy
nie mógłby dostarczać piwa do domu. Ojciec Berthier
odpowiedział, że ma dobrego dostawcę, a dokładniej
piwowara z Grave; jednak ostatecznie uznał za dobry
pomysł, by mu raz dostarczono piwo. Tak zachował
swoją pełną wolność na przyszłość. Nie czuł się
zobowiązany tym darem 100 florenów. Ojciec Berthier
powiedział: „Jeśli jest to po to, by nas przekupić, nie
przyjmujemy waszego daru, bo my pozostajemy wolni”.
Ojciec Berthier nie chciał robić sobie fotografii. Jednego
dnia chciano zrobić zdjęcie przez okno na piętrze, kiedy
szedł z ogrodu do domu. Uznano to za dobra okazję, bo
trzymał swe oczy zawsze skromnie spuszczone.
Zauważył to jednak i powiedział: „Nie, nie, moje dzieci,
tak nie należy”. Ojciec Berthier nie interesował się
wcale zabawa ani teatrem. Jednego dnia uczniowie
przedstawiali „Chorą imaginację” Moliera, kiedy ojciec
Berthier przerwał zabawę mówiąc: „Wystarczy”. Nikt
nie poczynił żadnej uwagi i wszystko się skończyło.
Posłuszeństwo w stosunku do ojca Berthiera było
cudowne.
Lubił jednak żarty. Jednego dnia byliśmy w trakcie
oczyszczania zaprawy zewnętrznej z murów koszar,
ponieważ chciano je otynkować. Głośno stukano. W
pewnej chwili popatrzył w stronę, gdzie pracownicy byli
w trakcie czyszczenia i powiedział: „Za chwilę zawalą
się całe koszary, moje dzieci”. Wszyscy się śmiali i ojciec
Berthier też się śmiał.

§ 514.
Świadectwa
uzupełniające

Ad 89, proc. fol. 206. Myślę, że wszystko to, co
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powiedziałem jest prawdą.
Ad 90. Nie.
Ad 91. Ja to zrobiłem.
Ad 92. Nie.
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XII świadek – W.O.Gerard Schnitzler
Profes zakonny Zgromadzenia Misjonarzy Świętej
Rodziny 69 lat („de visu”)

Sesja XIIb z 23 maja 1951 r.
Świadek obcował ze Sługą Bożym przez 3 lata
(od 1905 do 1908)

Ad 3 Interr., proc. fol. 208, respondit:
Znałem go przez trzy lata, od października 1905 r. aż do
października 1908 r. Przez te lata studiowałem nauki
klasyczne.

§ 515.
Ogólniki

Ad 4. Widziałem i słyszałem. Z własnego doświadczenia.
Powiem za każdym razem, jeśli zaznam coś, co nie
wzięło się z mojego własnego doświadczenia.
Ad 5. W żaden sposób.
Ad 6. Tak.
Ad 7. 1. Vide Ad 3.
2. Tak, wiele. W domu za jego życia i także po jego
śmierci.
3. Czytałem o nim książki ojca Delombaerda: Apostoł
naszych czasów i ojca Ramersa: Bonus Miles Christi i
Mens divinior.
8. Tak, oczywiście, bez zastrzeżeń.
9. Tak.
Ad 31. Kiedy chodziło o spowiadanie ludzi, on
spowiadał się przed pozostałymi, najpierw on sam
współbratu, by zainspirować odwagę u ludzi. To jest to,
co usłyszałem od bliźniego.

§ 516.
Pierwszeństwo dla ludzi

Ad 41. Traktował uczniów z taką dobrocią i
jednocześnie stanowczością, że przyciągał wszystkich.

§ 517.
Sposób nauczania
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Ad 42. Był wybuchowy z natury i urodzony wyższym.
Według jego własnego zeznania, stałby się człowiekiem
nieznośnym, gdyby nie uczył się od młodości
panowania na sobą samym. To świętej pamięci ojciec
Diesburg mi to opowiedział. Na pierwszym miejscu
przejawiała się jego wielka dobroć. Także w dzień jego
śmierci miałem to przekonanie: oto człowiek, który
kochał cię najbardziej.

§ 518.
Jego zalety jako
przełożonego

Ad 43. Przez te trzy lata, kiedy go znałem, często mówił
o swojej śmierci i polecał się naszym modlitwom, by
otrzymać łaskę dobrej śmierci. Ani on, ani wspólnota
nie spodziewali się śmierci tak prędkiej. Od kilku
tygodni spał już w osobnym pokoju. W przeddzień
swojej śmierci przyszedł jeszcze jak zwykle do
refektarza i powiedział kilka słów zachęty do
wspólnoty.

§ 519.
Przygotowania do
śmierci

Ad 44, proc. fol. 209. 1. W godzinie jego śmierci byliśmy
w kaplicy na porannej modlitwie. Jego następca nas
poinformował o jego niepokojącym stanie i później o
jego śmierci.
2. Byliśmy dotknięci, jakby słońce zaszło, by nigdy już
nie wstać. Kłócono się o najmniejsze przedmioty z jego
biura, by mieć relikwię tego, który w naszych oczach był
nie tylko naszym Założycielem, ale człowiekiem, który
wiódł życie świętego.
3. Chociaż osobiście słyszałem mowę pogrzebową
dziekana Sprangersa, nie przypominam sobie już jej
szczegółów.

§ 520.
Ostatnia godzina

Ad 45, 1. Bez żadnych zastrzeżeń.
2. To coś, co należy również podziwiać bez zastrzeżeń.

§ 521.
Opinia świętości

§ 522.
Cnotliwe życie

Ad 46. Mógłbym go podziwiać.
Ad 47. Bronił zdecydowanie doktryny katolickiej,
„świętej doktryny”. Odrzucał energicznie filozofię
Kartezjusza i gallikanizm. Ani trochę w tym fanatyzmu.

§ 523.
Obrona „świętej
doktryny”

Ad 48. 1. Jego duch modlitwy przejawiał się w jego
zawsze skupionej postawie, kiedy przechadzał się po
domu albo po ogrodzie. Moim zdaniem modlił się,
prawdę mówiąc, zawsze, a była to również opinia
innych.
2. Vide Ad 48,1.

§ 524.
Duch modlitwy

Ad 49. W duchu wiary wszystko było dla niego święte,
co przybyło ze strony Rzymu; wyjaśniał np. przez wiele
tygodni w naszych wykładach duchowych katechizm
Piusa X. Nigdy nie słyszałem żadnej krytyki o decyzjach
Stolicy Apostolskiej.

§ 525.
Podporządkowanie się
Stolicy Apostolskiej

Ad 51. Oddał się w pełni, by nas przesiąknąć głębokim i
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delikatnym uczuciem dla Kościoła.
Ad 52, proc. fol. 210. W dniu choroby lub odczuwając
jakieś niedogodności, utrzymywał swoją wesołość,
radość, powagę i dobroć. Zawsze pozostawał taki sam.

§ 526.
Stałość nastroju
w trudnościach

Ad 53. Jego duch duszpasterza przejawiał się
szczególnie w twardej walce o zachowanie i rozwój
swojego Dzieła.
Ad 55. Często służyłem mu do Mszy św. Miał oczy na
wpółprzymknięte i spoglądały na mszał. Był pochłonięty
Bogiem. Nie zwracał prawie żadnej uwagi na osobę
ministranta.

§ 527.
Sposób odprawiania
Mszy św.

Ex officio: Czy powtarzał słowa konsekracji?
R.: Ja sam tego nie słyszałem ani nie słyszałem także, by
mówili to inni. Mogę zeznać, że odmawiał słowa
konsekracji jednym ciągiem i że nie jawił się w tym zbyt
skrupulatnym. Nie przekraczał zwyczajnego czasu
odprawiania Mszy św.; odmawiał ją w stałym rytmie.
Ale nie biegł także za szybko. Co do pytania o to, co
myślał o Mszy św., nie potrafię powiedzieć nic
szczególnego.
Ad 56. 3. Co do jego nabożności dla Eucharystii, jego
pobożna postawa w domu Bożym uderzała w oczy.
4. Każdego dnia zachęcał swoich do kultu i
naśladowania Świętej Rodziny i często tez głosił na ten
temat kazania.
5. Postawił pierwszy dom – filę pod swoim patronatem.

§ 528.
Pobożność

Ad 57. Tak, takie jest moje przekonanie, że praktykował
cnotę nadziei w stopniu heroicznym.
Ad 58. W tamtym czasie nie mówiło się w domu o
szczególnych trudnościach. Poddawał się kierownictwu
Boskiej Opatrzności w stosunku do swego Dzieła i
często o tym w ten właśnie sposób mówił.

§ 529.
Heroiczna nadzieja

Ad 61, proc. fol. 211. Jego obawa przed piekłem nie
była zaprzeczeniem jego ufności w Boga. Często mówił
o bojaźni Bożej bez odczuwania trwogi.
W całej swej naturze i sposobie wyrażania się nie bał
się myśli o śmierci. To, co jest powiedziane w artykule
110, nie brzmi dla mnie sprzecznie z tym, co
powiedziałem. Jestem przekonany, że nawet nie
pokazał oznak strachu w ostatnich godzinach swego
życia.

§ 530.
Obawa przed piekłem

Ad 62. Potwierdzam to.

§ 531.
Umiłowanie Boga

Ad 63. Kiedy prześledzimy jego życie w duchu, widzimy
to w pragnieniu wstąpienia do La Salette, w jego
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duszpasterstwie i kiedy opuszcza wszystko, także jego
pracę misjonarza, która była mu tak droga, by założyć
swoje dzieło. W tym sensie przeznaczał swój czas na
pracę duszpasterską bardzo drobiazgowo, co zresztą
mogłem sam stwierdzić.
Ad 64. 1. Dla mnie ta sprawa jest pewna, jednak nie
mogę podać konkretnych powodów na korzyść tej
opinii.
2. Co do ubóstwa, mówiliśmy o tym jeszcze, ale przez
abstrakcję tego ubóstwa, można stwierdzić, że był
oddzielony od spraw tego świata.
3. To objawiało się w jego nienagannym sposobie życia.
4. Nie potrafiono opowiedzieć nic szczególnego,
uderzającego.

§ 532.
Pełna ufność w wolę
Bożą

Ad 65. 1. Przejawiało się to w jego wielkiej miłości w
stosunku do swoich (Vide Ad 41), w jego trosce o
biednych, którzy zawsze dostawali coś u drzwi, w jego
trosce dla własnych chorych.
3. Za moich czasów nie spowiadał.
5. Pisał swe książki w pierwszej kolejności po to, by
zbawiać dusze. To jest coś, co często słyszałem w jego
wykładach.

§ 533.
Umiłowanie bliźniego

§ 534.
Duszpasterz pisarz

Ad 66, proc. fol. 212. Jego miłość bliźniego była
powszechna, bez zastrzeżeń, a w konsekwencji
nadprzyrodzona i szczera.
Ad 67. 1. Ja nie zauważyłem, żeby nie miał otwartych
oczu na potrzeby chorych. Prawie każdego dnia chodził
ich zobaczyć, wzywał lekarza. Moim zdaniem, wręcz
przeciwnie, był dobry dla chorych. Jeśli, według
artykułu 123, brakowało troski o chorych, to powinno
być to wyjaśnianie aspektami biedy lub ascetycznego
życia.
2. Przez pierwsze lata warunki higieniczne nie zawsze
były dobre. Nie można postrzegać tych okoliczności
jako błędu w opiece nad chorymi, jak sugeruje artykuł
123.

§ 535.
Troska o chorych

Ad 68. Musze to potwierdzić. Starał się pogodzić
sprzeczności narodowe przez słowa: „Wszyscy jesteśmy
dziećmi Bożymi i pochodzimy z jednej Świętej Rodziny”.

§ 536.
Troska o jedność

Ad 69. Nigdy nie odesłał nikogo bez dania mu jałmużny.

§ 537.
Umiłowanie biednych

Ad 70. Mogę potwierdzić punkt pierwszy. Jego
roztropność przejawiała się przede wszystkim w tym, że
potrafił utrzymać w całym swoim życiu złoty środek.
1. Vide Ad 49.
2. Zalecił, by księża nic nie dołączali do Mszy św. z
modlitw w swoich intencjach prywatnych, ponieważ do
czegoś takiego potrzeba zgody biskupa. Listy pasterskie

§ 538.
Roztropność
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w Wielkim Poście musiały być natychmiast tłumaczone
i czytane w najbliższą niedzielę.
Ex officio: Czy nie był zbyt układny przy przyjmowaniu
kandydatów?
R.: W zasadzie słyszałem od innych, że sam sobie
zarzucał bycie zbyt układnym w przyjęciu do postulatu i
do stanu kapłańskiego. Czy był w rzeczywistości trochę
zbyt układny przy przyjmowaniu kandydatów, trudno
to stwierdzić.
Vice Ad 80,3.
6. W stosunku do zarządzania dobrami doczesnymi
należy powiedzieć, że nie miał długów, a zawsze
pewien kapitał w rezerwie.
Ad 72, proc. fol. 213. Co się tyczy wdzięczności, mogę
zeznać, że bez przerwy nalegał, by odmawiać modlitwy
za dobroczyńców.

§ 539.
Wdzięczność

Ad 73. W stosunku do prawdy był zawsze poprawny.
Nigdy nie posługiwał się ograniczeniami umysłowymi;
to nie godziło się wcale z jego sposobem życia.

§ 540.
Szczerość

Ad 74. Przestrzegał reguł przyzwoitości, ale bez
wyolbrzymień.

§ 541.
Grzeczność

Ad 75. Mogę potwierdzić, że był bezinteresowny we
wszystkich swoich działaniach.

§ 542.
Bezinteresowność

Ad 76. Tak myślę.
3. Potrafił opanować swoją wybuchową naturę. Jednak
widziałem, może ze dwa razy, jak uniósł się gniewem,
ganiąc jakieś nieporządki. W taki sposób, że po takiej
naganie zamykał drzwi z wielkich hukiem.

§ 543.
Siła
§ 544.
Panowanie nad sobą

Ex officio: Czy miał Pan wrażenie, że stracił tam
panowanie nad sobą?
R.: Nie, moim zdaniem to było raczej wyrażenie jego
podejścia do prawdziwego nieporządku. Stosował się
zresztą do reguł dyscyplinarnych.
4. Był wybuchowy z natury. Vide 3.
Ad 77. Praktykował umartwianie się i surowość w
stopniu heroicznym.
1. Praktykował umartwianie się szczególnie w tak
zwanej ascezie przedmiotowej, jako że natychmiast
akceptował rzeczy, w których lokował go Bóg.
2. W miejsce kawy dostawał na deser mały kieliszek
wina i kawałek sucharka. Mówiono, że spożywał to dla
zdrowia.
3. Był faktycznie przełożonym, ale poza tym nie miał
niczego specjalnego. Modlił się z innymi, studiował we
wspólnej sali, we wspólnej sypialni miał jedynie
komórkę oddzieloną zasłoną.

§ 545.
Heroiczna
wstrzemięźliwość
§ 546.
Życie we wspólnocie
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4. Tak, powinienem to także potwierdzić.
Wywnioskowałem to z jego zachowywania ascezy
zewnętrznej, która zakłada taką samą postawę
wewnętrzną.
5. Vide Ad 3.
6. Słyszałem, jak mówiono innym, że dziekan Sprangers
poważał go jako człowieka świętego.
Ad 78, proc. fol. 412. To także chciałbym potwierdzić.
1. Wszyscy chwalili jego prostotę.
2. Nie można tego powiedzieć.
3. Opinia, która miał o sobie samym, przejawia się w
sposób dotkliwy w słowach, które skierował do nas,
kiedy ozdobiliśmy przecudnie refektarz z okazji jego
ostatniego święta 27 września; zresztą praktyka
posłuszeństwa ciągle w nim trwała, skoro zawsze był
przełożonym.
4. Co się tyczy jego własnego Zgromadzenia, ustalił
regułę: „Wszystkie inne ceńcie najbardziej, ale własne
kochajcie najmocniej”.

§ 547.
Pokora

Ad 79, Vide Ad 49. Co do Stolicy Apostolskiej, bez
żadnych wątpliwości.
2. W stosunku do Stolicy Apostolskiej na pewno.
3. Zależało mu by przestrzegano przykazań Kościoła i
nie rozdawał np. zniesienia postu bez rzeczowego
powodu.

§ 548.
Posłuszeństwo

Ad 80. 1. Zdecydowanie na pierwszym miejscu w jego
pismach. Namawiał do tego, by jego uczniowie
oddawali się wspólnie w klasie Matce Boskiej w święto
Niepokalanego Poczęcia.
Zachowywał ogromną rezerwę względem kobiet. Nie
podawał ręki kobiecie. Zalecał te praktykę także swoim,
jak słyszałem, mówili o tym moi starsi współbracia.
2. To tę cnotę obdarzył swoją niezwykłą miłością, jak
ujawniają to jego słowa i pisma; by krzewić życie
dziewicze, poświęcone Bogu bądź w stanie zakonnym,
bądź w świecie.
3. Ona nie była przesadzona.
Co więcej, jednego dnia sformułował propozycję
dotyczącą grzechu ciała: „To jest grzech jak i inne”.
Chodziło tutaj o przyjmowanie kandydatów do zakonu.
Oto jak moi starsi współbracia mi to opowiadali. Inni
byli zdania, że było to bardziej podobne do ducha
francuskiego. Vide Ad 70,3.

§ 549.
Czystość

Ad 81, proc. fol. 215. Tak.
1. Był sam przełożonym i nie miał potrzeby prosić o
cokolwiek. Około półtora roku przed jego śmiercią
urządzałem jego komórkę; brak fotela, tylko zwykłe
krzesło, brak pantofli; w łóżku siennik, kostka mydła w
połowie zużyta, którą się nie posługiwał. Kiedy był
umieszczony przez cztery tygodnie w pokoju na niższym

§ 550.
Umiłowanie
dziewiczości

§ 551.
Ubóstwo
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piętrze, z powodu choroby, pielęgniarz chciał
wypolerować metale w jego celi, ale on zdecydowanie
chciał odzyskać swój siennik. Nie posługiwał się ani
koszulą nocną, ani piżamą, ani porannikiem.
Ex officio: Czy w komórce także wymierzał sobie
dyscyplinę?
R.: Nie przypominam sobie, ale wszyscy mieli
dyscyplinę i byłbym zdziwiony, jeśli nie byłoby tam tego
instrumentu.
W sali studiów siedział aż do ostatniego tygodnia
swego życia na szkolnej ławce bez oparcia. Miał swoje
miejsce z innymi w tym samym pomieszczeniu.
2. Należy to potwierdzić bez zastrzeżeń.
Napisał wszystkie swe książki na kopertach od listów
sklejonych jedne z drugimi. To jeszcze sam widziałem.
3. Nie zażywał środków pobudzających z wyjątkiem
szczypty tabaki. Ta ostatnia, ze względu na jego
zdrowie, dowiedziałem się o tym dopiero niedawno.
4. Był jednak ludzki dla innych.

§ 552.
Oszczędność
§ 553.
Wstrzemięźliwość

Ad 82, proc. fol. 216. Nie potrafiłbym tego powiedzieć.
1. Bez zastrzeżeń. Vide Ad 48,1.
2. Każdego dnia widzieliśmy, że był głęboko
pochłonięty Bogiem w swoich modlitwach. Uczniowie,
którzy znajdowali się najbliżej, zauważali często
modlitwy strzeliste, tryskające nagle z jego serca.
3. Nadzwyczajne w jego postawie, podczas modlitwy,
było skupienie jego postawy zewnętrznej, która zakłada
skupienie wewnętrzne.

§ 554.
Dary nadprzyrodzone

Ad 83. Moi dawni współbraci i lud i kler także
postrzegali go jako człowieka, który wiódł życie
świętego.

§ 555.
Opinia świętości

Ad 84. Wielu spośród moich współbraci mogło to
potwierdzić.
Ad 85. To jest coś, co powinno się potwierdzić.
Ad 86. Można to stwierdzić u jego synów.
Ad 87. Często słyszałem, jak mówiono o wysłuchaniu
modlitw, jednakże nie mogę zagwarantować
autentyczności tego.
Ad 88, proc. fol. 217. Nie.
Ad 89. Nic.
Ad 90. Nic specjalnego.
Ad 91. Oczywiście.
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Ad 92. Teraz nie mam skrupułów.
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XIII świadek – Pan Tobie Bruinen
72 lata („de visu”)
Sesja XVIII z 30 maja 1951 r.
Świadek obcował ze Sługą Bożym przez 4 lata
(od 1901 do 1905 r.)

Ad 3 interr., proc. fol. 218, respondit:
Byłem studentem w Grave od września 1901 r., aż do
września 1905 r. Studiowałem nauki humanistyczne.

§ 556.
Ogólniki

Ad 4. Widziałem i doświadczałem osobiście; kiedy
potwierdzę coś, co nie pochodzi z takiego źródła,
powiem o tym.
Ad 5. Nie.
Ad 6. Oczywiści Ad 7,1. Vide Ad 3.
2. Niewiele. W Naaldwijk go nie znano.
3. Nie. Nic.
Ad 8, proc. fol. 219. Nigdy nie byłem źle do niego
usposobiony.
Ad. 9. Z całego serca sobie tego życzę.
Ad 45, 1. To jest coś, co mogę potwierdzić bez obaw.
2. Nie znam jego wnętrza, ale wiem z pewnością, że to
był człowiek prosty, pobożny, wierny i uczciwy.

§ 557.
Cnotliwe życie

Ad 46. To prawie niemożliwe, żeby tak nie było, bo
podjęcie się takiej rzeczy bez źródeł utrzymania jest
niemożliwe, jeśli nie wiedzie się życia w silnej wierze.

§ 558.
Wiara

Ad 55. Odprawiał Mszę św. tak jak i inni.
Ex officio: Czy nigdy nie słyszał Pan, jak powtarzał
słowa konsekracji? Czy nigdy nie słyszeliście jak mówili
o tym inni?
R.: Nie, co do jednego jak i drugiego pytania.

§ 559.
Sposób odprawiania
Mszy św.
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Ad 56. 4. Zachęcał nas do tego bez przerwy. Podawał
nam ją jako przykład do naśladowania.
5. Miał dla niej ogromny szacunek, ponieważ był
członkiem zgromadzenia tego imienia.
Ad 66, proc. fol. 220. Jego miłość była powszechna, bez
żadnych wątpliwości, bo nie wykluczał żadnej
narodowości z prawa do wstąpienia do Zgromadzenia.

§ 560.
Nabożność dla Świętej
Rodziny
§ 561.
i La Salette
§ 562.
Umiłowanie bliźniego

Ad 67, 1. Według mojego doświadczenia, na pewno
troszczył się o chorych. Jeden raz, kiedy byłem chory,
on z zainteresowaniem przyszedł się dowiedzieć, jak się
czuję.
2. Provisum est in 1.

§ 563.
Troska o chorych

Ad 68. Dokładnie tak. Kiedy się kłócono, on umiał
załagodzić sprawę. Zachęcał nas więc do naśladowania
Świętej Rodziny.

§ 564.
Jedność serc

Ad 69. Przyjmował również uczniów, którzy nie mogli
zapłacić czesnego.

§ 565.
Bezinteresowność

Ad 76,5. Nie mógłbym powiedzieć, że wpadał w złość,
ja go uważałem za człowieka spokojnego.
4. Myślę, że był spokojny z natury.

§ 566.
Panowanie nad sobą

Ad 83, proc. fol. 221. O ile wiem, nie mówiono o tym.
Ad 88. Nie.
Ad 89. Nie.
Ad 90. Nie.
Ad 91. Jeśli bym coś wiedział, to bym powiedział.
Ad 92. Nie.
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XIV świadek – Pan Franciszek Spaan
65 lat („de visu”)
Sesja XIX z 6 czerwca 1951 r.
Świadek obcował ze Sługą Bożym przez 7 miesięcy
(w 1907 r.)

Ad 3 interr., proc. fol. 222, respondit:
Byłem studentem w Grave od miesiąca lutego 1907 r.,
aż do września 1907 r. Musiałem stamtąd odejść z
powodu tęsknoty za domem, ale mogłem wrócić o
każdej porze.
Ad 4, proc. fol. 223. Zeznam tylko to, co pochodzi z
mojego własnego doświadczenia.

§ 567.
Ogólniki

Ad 5. Nie.
Ad 6. Tak.
Ad 7,1. Tak, Vide Ad 3. Data naszego pierwszego
spotkania to październik 1906 r.; kiedy to byłem u Sługi
Bożego w kwestii mojego przyjęcia.
2. Aż do lutego 1947, aż do chwili gdy wyjechał na
misje, często miałem wizyty ojca J. Schippera MSF. Przy
okazji tych wizyt dużo mówiliśmy o ojcu Berthierze.
Ojciec Schipper nie znał osobiście Sługi Bożego.
3. Tak, dużo czytałem w niemieckim „Posłańcu Świętej
Rodziny”. Jestem profesorem niemieckiego, zresztą
moja żona jest rodzoną Niemką. W „Posłańcu” znajduje
się biografia, którą przeczytałem.
Ad. 8. Oczywiście.
Ad 9. To także.
Ad 41. Był surowy, ale także serdeczny i dobrej wiary;
wszyscy mogli się do niego zwrócić. Nie ulegał łatwo,
jednak nie był zbyt surowy. Pewien uczeń, pan Mudde,
był ogrodnikiem. Powiedział kilka razy ojcu Berthierowi,

§ 568.
Sposób nauczania
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że chce czuwać wieczorem w ogrodzie, by złodzieje nie
kradli owoców. Kiedy tylko odkryto ten podstęp, musiał
złożyć kulpę przed obiadem. Otrzymał surową
reprymendę; zawsze robił to w sposób bardzo surowy,
ale tonem ojcowskim i zachęcającym. Czuło się, że
wynika to z dobrego serca i że u każdego człowieka
widział to, co było w nim dobre. Był punktem
centralnym, wokół którego toczyło się całe życie
wspólnoty. Kiedy wymierzał poważniejsze kary przy
okazji składania kulp, mówił: ”Mój synu, jedzcie zupę
na kolanach”. Tytułował często uczniów „Moi
patriarchowie”, przede wszystkim przy okazji świąt.
Ja także doświadczyłem jego ojcowskiej dobroci. Kiedy
przyszedłem się przestawić, czułem się zobowiązany
(sumienie nakazywało mi) wyjawić mu coś, co mogłoby
stanowić przeszkodę dla mojego powołania
kapłańskiego. Mój dziadek, bowiem, był księdzem.
Kiedy wyjawiłem to, on mnie uścisnął i powiedział
„Teraz jest pan mi droższy i może pan zwrócić
Kościołowi godnego księdza”.
Ad 42, proc. fol. 224, Vide Ad 41.
Ad 45. 1. Tak.
2. Moim zdaniem, tak.
Ad 46. To ten przypadek. Służyłem mu wielokrotnie do
Mszy św. i nigdy nie widziałem księdza odprawiającego
Mszę św. z taką pobożnością.

§ 569.
Duch wiary

Ad 48. 1. Oczywiście! Spałem w tej samej, co on
sypialni i kiedy nie mogłem zasnąć, wielokrotnie
słyszałem go modlącego się i wzdychającego.
Zwróciłem już na to uwagę wcześniej w nocy. Odnośnie
tego, co powiedziałem, pragnę zauważyć, że ojciec
Trampe, którego łóżko stało obok mego, przed swymi
święceniami kapłańskimi modlił się całą noc w taki
sposób, że nie mogłem zasnąć. Jednocześnie,
niejednokrotnie spostrzegłem w kaplicy, że Sługa Boży
wzdychał podczas rozmyślań. Jego zachowanie w
kaplicy cechowało zawsze wielkie skupienie i
pobożność.

§ 570.
Duch modlitwy

Ad 55, proc. fol. 225. Vide Ad 46.
Ex officio: Czy słyszał Pan kiedykolwiek, żeby powtarzał
słowa konsekracji?
R.: Nie.

§ 571.
Sposób odprawiania
Mszy św.

Ex officio: Słyszał Pan kiedykolwiek, żeby mówiono o
tym?
R.: Nie, nigdy nie słyszałem.
Ad 67, proc. fol. 226. 1. Czuję się w obowiązku

§ 572.
Troska o chorych
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powiedzieć, że miał otwarte oczy na potrzeby chorych.
Byłem swego czasu chory, a kiedy poczułem się lepiej,
poprosiłem Sługę Bożego: „Mój Przewielebny Ojcze,
pozwólcie mi spać z innymi”. On klepnął mnie
delikatnie po ramieniu mówiąc: „Jesteście ciągle
jeszcze chorzy, mój synu, szybko idź się położyć”. Być
może powiedział: „Idźcie się położyć”. Czasem, ale
bardzo rzadko zwracał się per ty. Gdy było trzeba,
wzywaliśmy lekarza. Kiedy ktoś niedomagał na zdrowiu,
mógł zjeść w refektarzu na podwieczorek trochę chleba
z wodą. Słabsi szli do Infermierie, gdzie dostawali
mleko, jaja lub jakieś inne wzmacniające środki.
2. Provisum in 1.
Ad 68. Naturalnie. Wszystko to wychodziło samo z
siebie.
Ad 69. Kiedy pan Hudd skarżył się na ludzi
mieszkających za koszarami, szczególnie na gości
gospody (np. na kradzieże owoców), ojciec Berthier
odpowiadał: „Trzeba umieć znosić przykrości
wyrządzane nam przez bliskich”. Kiedy ojciec Berthier
szedł przez miasto, był zazwyczaj otoczony dziećmi. W
tym upatruję dowodu na to, że był dla nich bardzo
uprzejmy.
Ad 70. Ex officio: Czy kiedykolwiek prosił go Pan o radę
dotyczącą pańskich problemów?
R.: Nie miałem żadnych problemów; jedynym
problemem była troska o kraj. Zresztą, kto inny był
naszym ojcem duchownym.
Jako dowód jego roztropności mogę powiedzieć, że
radził mi cierpliwie poczekać rok po moim odejściu.
Podczas tego roku powinienem zgodnie z jego radą
często się spowiadać, przyjmować Komunię św. i unikać
wszystkiego, co mogłoby mnie prowadzić do złego, a
przed wszystkim powinienem wieść cnotliwe życie.
Rady te znajdują się w liście, który otrzymałem od ojca
Berthiera i który pożyczyłem ojcu Schipper MSF.

§ 573.
Umiłowanie bliźniego

§ 574.
Roztropność

Ad 72, proc. fol. 227. Bez najmniejszej wątpliwości był
wdzięczny. W liście, o którym przed chwilą
wspomniałem (Vide Ad 70), pisał mi: „Mój synu,
dziękuję za wasze życzenia i proszę przyjąć moje
najserdeczniejsze. Dziękuję za to, co robicie dla Dzieła”.
To znaczy za to, że sprzedałem sporo egzemplarzy
Książki dla wszystkich.

§ 575.
Wdzięczność

Ad 75. To przejawiało się w zaskakująco skromnym
czesnym jakie pobierał, a było to 120 florenów: nawet
gdy mu czegoś brakowało, mimo wszystko był
zadowolony.

§ 576.
Bezinteresowność

Ad 76. 9. Nigdy nie widziałem, żeby ojciec Berthier był

§ 577.
Panowanie nad sobą
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zły. Jednocześnie potrafił się oburzać, np. gdy jeden z
jego uczniów źle się prowadził i z tego powodu trzeba
było strofować go publicznie w refektarzu. Jednak to
oburzenie było świętym oburzeniem, które nigdy nie
przejawiało się w ostrych lub obraźliwych słowach, ale
w miłości do winnego, by zachęcić go do poprawy. Nie
było mowy o tym, by stracił panowanie nad sobą.
4. Nie mogę tego osądzić.
Ad 77. Wiódł skromne życie. W sali do studiów, u
filozofów i u teologów, siedział zawsze na twardej
ławce bez oparcia. Miał swoje miejsce w tym samym
refektarzu, co wszyscy. Sypiał w tej samej, co uczniowie
sypialni. Jego cela oddzielona była od reszty jedynie
zasłoną.
Znosił dużo zimna; on, który miał już 68 lat. Mogę to
potwierdzić na podstawie własnego doświadczenia,
ponieważ do mojego wstąpienia w lutym 1907 roku
Moza była ciągle zamarznięta. Wówczas nie rozpalono
jeszcze w piecu. Musiało być jeszcze dużo zimniej przed
rozpaleniem ognia, jak mówili mi współuczniowie.
Posługiwaliśmy się prymitywnymi lampami olejnymi.
5. W tej kwestii był bardzo wymagający, szczególnie
jeśli chodzi o silencium, zależało mu, byśmy go
przestrzegali. Zależało mu równie bardzo na tym,
byśmy nie rozmawiali, gdy byliśmy we dwóch; zawsze
należało być we trzech.
W porze budzenia (nie przypominam sobie, czy było to
o czwartek trzydzieści, czy o piątej) mówił wyraźnym
głosem: „Benedicamus Domino”, na co my
odpowiadaliśmy: „Deo gratias”, a po kwadransie
wszyscy powinniśmy być w kaplicy. Przy stole
czytaliśmy historię Kościoła. Gdyby lektor popełnił błąd,
profesor lekcji czytania miał go poprawić. Gdy ten
jednak nie zauważał błędu, to ojciec Berthier go
poprawiał.
Ad 78, proc. fol. 228. Bez wątpienia cechowała go
pokora, ona też była jedyną przyczyną, dla której
zachowywał się jak jeden z nas. Całe jego zachowanie
tchnęło pokorą.
Ad 80. 1. Vide Ad 77,5.
Kiedy znajdowaliśmy się we dwóch w pokoju, drzwi
musiały pozostać otwarte. Do toalety mogliśmy pójść
tylko biorąc uprzednio od opiekuna kawałek drewna z
przywiązanym do niego sznurkiem. Inni nie dostawali
zgody na oddalenie się, zanim ten kawałek drewna nie
powrócił. Był tylko taki jeden.
Ad 81. Ubóstwa przestrzegał w najwyższym stopniu.
Vide Ad 77, initio.
2. Tak, żeby tego dowieść przywołam tu list (Vide Ad
70) przytaczany powyżej, do napisania którego posłużył

§ 578.
Umiarkowanie

§ 579.
Przestrzeganie reguły
zakonnej

§ 580.
Pokora

§ 581.
Czystość

§ 582.
Ubóstwo
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się makulatura powstała z „Posłańca Świętej Rodziny”.
Nasze zeszyty zrobione były z nieaktualnych numerów
„Posłańca Świętej Rodziny”.
Jego oszczędność przejawiała się skąpym oświetleniem
i bardzo ograniczonym ogrzewaniem. Uczniowie sami
wykonywali wszystkie prace.
3. On nie palił, acz rzadko zażywał tabaki. Sądzę
jednakże, że używał jej jako lekarstwa, ponieważ gdy
byliśmy chorzy, proponował nam czasem tabakę do
zażycia.
4. Oczywiście niczego nam nie brakowało, jeśli chodzi o
jedzenie czy picie. Nikomu nie wolno było odejść od
stołu przed zjedzeniem wystarczającej ilości. Rano na
śniadanie dostawaliśmy pełen talerz kawy, w której
maczaliśmy chleb. Na obiad była zupa, ziemniaki,
warzywa i mięso. Na kolację nie było zupy. Do picia
były: piwo i woda. Posiłki były dobrze przyrządzone.
Wbrew wszelkim niedostatkom był wyrozumiały dla
wszystkich. Generalnie poziom higieny nie był taki, do
jakiego byliśmy przyzwyczajeni my, Holendrzy. Kiedy
spędziłem dwa tygodnie w domu i nie widziałem nikogo
myjącego się, porozmawiałem o tym z panem
Paulssenem. Ten powiedział mi, że nie robiono tego.
Wszelako jeśli chcieliśmy umyć sobie od czasu do czasu
stopy, mogliśmy to zrobić. Zresztą powinniśmy
zadowolić się cotygodniową zmianą pościeli.
W niedziele i dni świąteczne popołudniami chodziliśmy
na spacery poza klasztor, do okolicznych miasteczek.
Chodziliśmy w grupach 15 lub 20-osobowych pod
przewodnictwem jednego z ojców lub jednego z
teologów. Za moich czasów ojciec Berthier nie
towarzyszył nam. W wyjątkowych przypadkach
robiliśmy większy spacer, np. razu jednego do Katwijk
nad Mozą, gdzie znajdowała się imitacja groty z
Lourdes.

§ 583.
Sprawiedliwość
§ 584.
Człowieczeństwo

Ad 82, proc. fol. 230. Jako osoba świecka nie uważam
się za zdolnego do odpowiedzi na to pytanie.
Ad 83. W klasztorze uznawaliśmy go za świętego
człowieka. W Amsterdamie nie znano go. Nie
nawiązywaliśmy kontaktów z ludźmi z Grave. Wiem
jednakże, że dzieci z Grave przybiegały do niego, kiedy
pokazywał się na ulicy. Przeto musiały w nim widzieć
kogoś pociągającego.

§ 585.
Opinia świętości

Ad 85. Co się tyczy mieszkańców Grave, to nie wiem,
gdyż później nie zetknąłem się już z nikim.
Ad 87. Osobiście czuję się wyróżniony wysłuchaniem
moich modlitw. Na początku września 1944, po
zamknięciu mieszkania, które wynajmowaliśmy i za
które zapłaciłem czynsz z góry, wyjechaliśmy z żoną do
Niemiec. Zmuszeni do tego przez okoliczności

§ 586.
Wysłuchane modlitwy
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musieliśmy zostać w Niemczech aż do pierwszego
czerwca 1945. Każdego dnia prosiłem ojca Berthiera,
aby było nam dane odnaleźć wszystkie nasze rzeczy w
dobrym stanie. W obliczu częstych kradzieży i
rabunków, prośba ta została wysłuchana. Zniknęło
jedynie kilka rzeczy o małej wartości a i one zostały
nam zwrócone przez sąsiadów. Nigdy nie odnaleźliśmy
zaledwie kilku książek. To, że w przeciwieństwie do
tego, czego doświadczyło wiele osób, ja odnalazłem
wszystko, zawdzięczam to wstawiennictwu ojca
Berthiera.
Ad 88. Tylko tyle: ojciec Berthier był średniego wzrostu,
nie gruby, ale korpulentny, o szpakowatych włosach.
Nie nosił okularów, krok miał równy. Mówiąc
gestykulował, ale nie przesadnie, jak często zdarza się
Francuzom, czego przykład mieliśmy w domu. Ojciec
Berthier mówił normalnym tonem, niezbyt wysoko i
niebyt nisko. Jego głos był donośny i miał przyjemną
barwę. Wyglądał skromnie. Jego ubrania były schludne.

§ 587.
Zeznania uzupełniające

Ad 89, proc. fol. 231. Nie.
Ad 90. Nie.
Ad 91. Tak, oczywiście!
Ad 92. Nie.
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XV świadek – W.O. Gustaw Oberlin
profes zakonny Zgromadzenia Misjonarzy Świętej
Rodziny
66 lat („de visu”)
Sesja XX z 13 czerwca 1951 r.
Świadek obcował ze Sługą Bożym trzy lata
(od 1905 do 1908 r.)

Ad 3 interr., proc. fol. 232, respondit:
Od 15 września aż do jego śmierci. Odbyłem wtedy swe
studia klasyczne w Grave.
Ad 4. To, co sam widziałem i słyszałem. Gdy będę
jednakże zeznawał coś, czego nie widziałem lub nie
słyszałem osobiście, zaznaczę ten fakt.

§ 588.
Ogólniki

Ad 5, proc. fol. 233. Nie.
Ad 6. Bez wątpienia.
Ad 7. 1. Tak, vide Ad 3.
2. To też.
3. Ojca Delombaerda: Apostoł naszych czasów.
Ad 8. Oczywiście.
Ad 9. Bez wątpienia.
Ad 41. Nigdy nie wykładał w salach studiów
klasycznych.
Ad 42. Był dla nas jak ojciec, jednak baliśmy się źle
zachowywać.
Ad 43. Zawsze miał przed oczami śmierć. W rozmowach
ze mną często mi powtarzał: „Dziecko moje, módlcie
się za mnie, abym miał dobrą śmierć”.
Ad 44. W godzinie jego śmierci byliśmy wszyscy razem

§ 589.
Jego zalety jako
przełożonego
§ 590.
Przygotowanie do
śmierci
§ 591.
Ostatnia godzina
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w kaplicy na naszych rozmyślaniach. Byliśmy
zaskoczeni, że nie przyszedł do kaplicy, jak to miał w
zwyczaju,. Z tego, co sobie przypominam, wezwaliśmy
ojców Carla i Trampe z kaplicy. Ojciec Carl później
wrócił i powiedział nam, że ojciec Berthier jest chory i
że powinniśmy się za niego modlić. Z pogłosek wiem, że
chciał jeszcze odprawić Mszę św. Jakiś czas potem
ojciec Carl zakomunikował nam, że ojciec Berthier nie
żyje.
2. Wszyscy byliśmy wzruszeni, a wielu z nas płakało.
Jeden z ojców zaproponował odmówienie sześciu Pater
i sześciu Ave, by zasłużyć na odpust zupełny. Inny ojciec
zaproponował odprawienie za niego Mszy św.
Wszyscy byliśmy pełni uniesienia i najwyższego
szacunku dla niego.
3. Dziekan Sprangers powiedział: „Ojciec Berthier
mówił zawsze o nas jako o swoich dzieciach”.
Powiedział: „to był naprawdę ten przypadek. On był im
ojcem. Wyraził on też nadzieję ujrzenia go pewnego
dnia kanonizowanego.

§ 592.
Opinia świętości

Ad 45, proc. fol. 234. 1. Tak.
2. To też. Mogę to powiedzieć bez zastrzeżeń.
Ad 51. Podczas przerw w pracy śpiewaliśmy pieśni
religijne lub rozmawialiśmy o sprawach religii. Na
spacerach odmawialiśmy różaniec, lub brewiarz.
On często nas zachęcał do modlitwy. W przeddzień
różnych świąt instruował nas, jak należy je obchodzić.

§ 593.
Duch wiary

Ad 52. Wydawał się zawsze bardzo mocny. Nigdy nie
zauważyłem, by Przewielebny Ojciec okazywał, że ma
więcej trosk aniżeli inni lub by miał zmiany nastroju.
Nie było takiej sytuacji, byśmy mogli powiedzieć: teraz
ma zły humor. Jedynie, gdy odczuwał zadowolenie lub,
gdy widział piękne rzeczy, wyrażał swą radość słowami.

§ 594.
Stałość nastroju

Ad 55, proc. fol. 235. Odprawiając Mszę św. nie był ani
opieszały, ani się nie spieszył i sprawiał wrażenie, że nie
zwraca uwagi na nic poza świętym misterium. Pewnego
razu poprosił mnie o coś podczas Mszy św. Nie
zrozumiałem ani nie domyśliłem się czego sobie życzył.
Trochę go to rozdrażniło, mnie zresztą też, ale on
kontynuował celebrę. Nie chciałem mu służyć do Mszy
św. zanim nie nauczyłem się tego robić idealnie. Później
wyrzucałem sobie, że źle służyłem do Mszy św., ale on
nie zwrócił mi uwagi.

§ 595.
Sposób odprawiania
Mszy św.

Ad 56.1. Ex officio: W jaki sposób czynił znak krzyża?
R.: Nie zwróciłem na to uwagi.
5. Często z zapałem z nami rozmawiał i zachęcał nas w
refektarzu do śpiewania pieśni na cześć Matki Boskiej z
La Salette.
Kochał wszystko, co religijne. Na Boże Narodzenie na

§ 596.
Pobożność
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przykład, szczególną radość sprawiało mu śpiewanie
Stille Nacht.
Ad 61. Rzeczy wygląda tak: miał w sobie głęboką
pokorę i bał się odpowiedzialności. Mówiąc o tym
kiedyś, powiedział: Aquae multae.

§ 597.
Pokora

Ad 62. Jego postawa była ponadprzeciętna; wszystko,
czego dokonał, wyraża jego umiłowanie Boga. Gdyby
tak nie było, nie mógłby się tak zachowywać.

§ 598.
Umiłowanie Boga

Ad 63. Mogę to potwierdzić bez zastrzeżeń.
Ad 64. 1. Tak sądzę, że nie potrafiłbym wskazać
szczegółów.
Ad 65. 2. Założenie zakonu i książki, które napisał,
dowodzą jego gorliwości w zbawianiu dusz.
4. Gdy ktoś umierał, cała wspólnota zobowiązana była
się zebrać, nawet w nocy, w kaplicy. Przy okazji
choroby biednej protestantki z sąsiedztwa, pouczał nas
w refektarzu, jak, nawet protestantom, możemy
towarzyszyć w godzinie śmierci.

§ 599.
Gorliwość
§ 600.
Troska o umierających

Ad 66, proc. fol. 236. Nie faworyzował on nikogo ani
pod względem narodowości ani klasy. Z bólem i nie bez
nostalgii wspominam czasy przed pierwszą wojną
światową, gdy królował między nami najwspanialszy
duch rodziny, najdoskonalsza harmonia i braterska
miłość. To był prawdziwy raj na ziemi! Ale ledwo
zaczęła się pierwsza wojna światowa, jedni wzięli
stronę Niemców, inni Francuzów, etc. Cudowna
harmonia została zmącona, a ta niezgoda, rzecz jasna,
ochładzała braterską miłość i ciągnęła za sobą
pogwałcenie jej zasad.
Już podczas pierwszego spotkania z ojcem Berthierem
zrozumiałem, że znalazłem drugiego ojca, kochającego
mnie równie szczerze, jak czynił to mój rodzony ojciec.
Żywiłem pewność i miłość prawdziwego syna ojca
Berthiera. Ta ojcowska miłość objawiła się dwa
miesiące później, po wstąpieniu innego Szwajcara,
pana Fridolina Merka. Ten uznał chyba swój siennik za
zbyt twardy i podczas obiadu nie skosztował nawet
naszej zupy, a w każdym razie nie jadł. Po obiedzie
Czcigodny Ojciec Berthier wezwał go do rozmównicy,
gdzie prosił, bym i ja przyszedł. To prawda, że nie
rozumiałem wtedy jeszcze, co do niego mówił, ale
mogłem zobaczyć ojcowską czułość względem syna.
Ten z kolei rozpłakał się. Pan Merk został pozyskany. W
przyszłości miał się pokazać jako bogobojny uczeń,
gorliwy i oddany Instytutowi, odkrywający dla niego
wiele powołań i dostarczający wszelkiej maści ornaty i
inne przedmioty do kaplicy.
(Zupa, którą dostawaliśmy na obiad była bardzo

§ 601.
Jedność serc
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pożywna i dość gęsta, do jej przygotowania używaliśmy
resztek z poprzedniego dnia. W dni świąteczne
zastępowaliśmy ją pewnym rodzajem kawy robionej z
żołędzi. Żołędzie te zbieraliśmy w wolne, jesienne dni.
Następnie je prażyliśmy i mieliliśmy).
Opisywany powyżej fakt, nasunął mi na myśl coś
jeszcze. Pewnego dnia Sługa Boży wezwał mnie do
rozmównicy i w bardzo delikatnych słowach
poinformował mnie o śmierci mego ojca. Na koniec
pozwolił, abym udał się niezwłocznie do kaplicy i
odmówił drogę krzyżową, w intencji zbawienia duszy
mojego ojca. To dało mi pocieszenie, gdyż nabrałem
przekonania, że ojciec miał dobra śmierć. Nie musiałem
się już martwić o jego los i mogłem od tej pory oddać
się cały Świętej Rodzinie. Znalazłem bowiem dobrego
ojca w ojcu Berthierze.
Ad 67, proc. fol. 237. Bardzo dbał o uczniów chorych i o
tych słabego zdrowia. Gdy ktoś tego potrzebował,
dostawał natychmiast chleb i mleko. Na podwieczorek
mogliśmy wziąć sobie chleb z wodą; gdy byliśmy słabi
lub chorzy, dostawaliśmy mleko.
Byłem pomocnikiem pielęgniarza. Zdarzyło się kiedyś
nawet, że uczeń nadużył dobroci ojca Założyciela.
Udawał, że jest chory albo słaby, dzięki czemu każdego
dnia dostawał jajko. Zbierał je i miał zamiar zabrać je ze
sobą wyjeżdżając. Jednak ktoś to zauważył i winny
został odprawiony.
2. Provisum In 1.

§ 602.
Troska o chorych

Ad 68. Vide Ad 66.
Ad 72. Był wdzięczny np. gdy otrzymywał coś do
kaplicy.
Ad 74, proc. fol. 238. Był bardzo kulturalny. Gdy chodził
z dziekanem Grave na cmentarz, zawsze szedł po jego
lewej stronie, trzymając swój kapelusz w ręku.

§ 603.
Kurtuazja

Ad 76. 3. W istocie nigdy nie tracił cierpliwości. A biorąc
pod uwagę różne charaktery, bardziej lub mniej
ukształtowane i umocnione późnymi powołaniami,
które
doświadczały
trudów
towarzyszących
przystosowaniu się do życia zakonnego, musiała być
ona niebywała, żeby jej nie stracić.
Mnie też zdarzyło się wystawić jego cierpliwość na
próbę. Przez jakiś czas byłem osłabiony i miałem bóle
głowy. Sługa Boży poradził mi, bym odpoczął i pozwolił
mi wypić kubek mleka o dziesiątej. Kilka dni później
spotkaliśmy się w ogrodzie i ojciec Berthier zapytał
mnie bardzo miło, czy nie czuję się lepiej. Poczułem się
zakłopotany tym pytaniem. Nie chciałem odpowiedzieć,
że tak, więc odpowiedziałem wymijająco. Z jego reakcji
jasno mogłem wywnioskować, że moja odpowiedź

§ 604.
Siła
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sprawiła mu duża przykrość. Rozzłościł się trochę, ale z
jego ust nie padło żadne przykre słowo. Zadowolił się
mówiąc: „Pytania na ten temat nie było” i odszedł.
Nigdy nie zdawałem sobie tak wyraźnie sprawy z jego
cierpliwości, jak przy tej okazji, i wstyd mi było, że
sprawiłem mu przykrość.
Innym razem niosłem na tacy, z infirmerii do umywali,
około 40 pustych czarek. Drzwi stawiały delikatny opór.
Trzymałem czarki na jednej ręce a druga otwierałem
drzwi. Robiąc to przechyliłem tacę i spora liczba czarek
spadła na ziemię i się stłukła. Trochę niespokojny
poszedłem poszukać ojca Berthiera, żeby się przed nim
wytłumaczyć i poprosić o wybaczenie. Zapytał mnie, ile
się zbiło, więc trochę zakłopotany odpowiedziałem, że
dziewiętnaście. On natomiast powiedział: „Ależ, moje
dziecko, zatem i tak wystarczy” i pozwolił mi odejść.
Zakłopotany odkryłem, że stolarze natychmiast zrobili
większą tacę, kształtem przypominającą raczej skrzynię.
Z natury był pobudliwy i krewki albo raczej porywczy.
Vide Ad 3 huius Numeri.
Ad 77, proc. fol. 239. Siedział codziennie, we wspólnej
Sali do nauki, na zwykłej, szkolnej ławce, bez oparcia i
bez poduszki. Nie podpierał się. Nie pozwalał sobie na
najmniejsza ulgę nawet, gdy był zmęczony. W kaplicy
klęczał ze skrzyżowanymi na sobie rękoma, z
zamkniętymi oczami i pochyloną trochę głową. Siadał
tylko podczas kazania.
Miał naturę zmarzlucha, do tego stopnia, że by móc
pracować, był zmuszony, nawet poza zimą, do noszenia
grubego płaszcza. Nigdy nie widziałem Przewielebnego
Ojca Berthiera blisko piecyka.
3. Tak, oczywiście podczas całego swego pobytu w
Grave nigdy nie widziałem, by Sługa Boży przyszedł
spóźniony. Sługa Boży bywał regularnie wraz ze
wspólnotą w kaplicy na zajęciach z pobożności, a także
o czwartej na nawiedzeniu. Tylko brewiarz recytował
privatum. Spał razem z nami w tej samej sypialni. Jako
pomocnik pielęgniarza, wiele razy wkładałem do łóżka
Przewielebnego Ojca Berthiera butlę z ciepłą wodą i
przy tej okazji mogłem zobaczyć, że jego łóżko było
zrobione tak jak nasze, to znaczy, że na trzech deskach
miał siennik, z dwoma prześcieradłami i kilkoma
wełnianymi nakryciami.
Jego łóżko było oddzielone od pozostałych białą,
tworzącą celę zasłoną. Nie przypominam już sobie czy
miał krzesło, ale w każdym razie nie miał innych mebli.
Ojciec Wawrzyniec Classen był też pielęgniarzem i
może to samo potwierdzić.

§ 605.
Umiarkowanie

Ad 78, proc. fol. 240. Tak, takie jest moje zdanie; vide
Ad 74.
3. Myślę, że nie chciał, by go fotografować. Raz, o czym
nie wiedział, robiliśmy mu zdjęcie. Jeden z uczniów

§ 606.
Skromne mniemanie o
sobie
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opowiadał mi, że pewnego dnia, jeden z nas,
portrecista narysował jego podobiznę. On dowiadując
się o tym, kazał ją podrzeć. Nie mówił o sobie.
4. Mówił, że powinniśmy mieć najwyższy szacunek dla
naszego Zgromadzenia i oceniać go jako najmniejsze w
stosunku do innych.
Ad 81, proc. fol. 241. Jego ubóstwo było bez wątpienia
heroiczne.
Vide Ad 77,3.
Sługa Boży nie posiadał niczego, ani pokoju, ani mebli,
etc.
1. Dicit se nihil sicire nisi: Pamiętam moich współbraci
po śmierci Przewielebnego Ojca Berthiera. Jeden z nich
chciał kapelusz, który pożyczył Słudze Bożemu, inny
swoje saboty, etc.
2. Vide Ad 66.
Był bardzo przesadnie oszczędny; wykorzystywał każdy
kawałek papieru. Często nam to radzono w kwestii
naszej korespondencji, ponadto sugerowano, byśmy
wkładali kilka listów do jednej koperty, by zaoszczędzić
na opłacie pocztowej.
W dni pracy, jedyną przerwę stanowiło oporządzanie
warzyw lub prace polowe, w ogrodzie, w drukarni lub w
innym warsztacie.
3. Tak, rzeczywiście zażywał tabaki. Mówiono mi, że to
było konieczne dla zdrowia.
4. Nigdy nie brakowało nam rzeczy niezbędnych.

§ 607.
Heroiczne ubóstwo

Ad 82, 6. „Wiodąc psie życie, zobaczysz wiele rzeczy”.
Przewidując prześladowania Kościoła we Francji, założył
Zgromadzenie w Holandii. Niech mi będzie wolno
nadmienić tu o jednym nadzwyczajnym zdarzeniu.
Pewnego wieczoru, w roku 1922, po kolacji
przechadzałem się z ojcem Emilem Burgardem po
osłoniętym terenie obok naszego domu w Ceilhes, w
departamencie Hérault we Francji. W pewnym
momencie ojciec Burgard powiedział: „Zeszłej nocy
widziałem ojca Berthiera”. Odpowiedziałem: „Ach też
chciałbym go jeszcze kiedyś zobaczyć”. „Tak, lecz on mi
powiedział, bądźcie gotowi za trzy lata”, odrzekł ojciec
Burgard i dodał: „To był tylko sen”. Dlatego właśnie nie
zwróciłem uwagi na tę rozmowę i teraz nie mogę podać
jej dokładnej daty. Ojciec Emil Burgard spodziewał się
bez wątpienia umrzeć w trzecim roku; przygotowywał
się do tego bardzo poważnie tak samo o tym mówił, do
tego stopnia, że jego brat, Wiktor Burgard,
rozgniewany robił mu wymówki, mówiąc, że powinien
o tym zapomnieć, bo to tylko idea fix. Dużo
rozmyślałem o tej sprawie i powiedziałem sobie: za
życia ojciec Berthier darzył szczególną estymą ojca
Emila Burgarda. Sam ojciec Berthier zaś przywiązywał
olbrzymią wagę do dobrej śmierci: jest więc możliwe,
że nie był to tylko sen, lecz że nasz ojciec Założyciel

§ 608.
Nadprzyrodzone dary
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chciał sprawić, by ojciec Burgard przygotował się na
swa rychłą śmierć; chciałem zobaczyć czy sprawdzi się
to trzeciego roku.
W takich okolicznościach, wiosną 1923 roku, zostałem
przeniesiony do St-Victor w departamencie Aveyron,
gdzie miałem kierować fermą. W związku z tym, że nie
wiedziałem wszystkich potrzebnych farmerowi w tym
regionie rzeczy, ojciec Emil Burgard wielokrotnie do
mnie przyjeżdżał; zostawał kilka tygodni i mi pomagał.
W listopadzie 1924, pożegnał się ze mną i powiedział:
„Mój ojcze Oberlin, znów muszę wyjechać do Grave;
nawet, jeśli już nie wrócę, umie ojciec już samodzielnie
zająć się gospodarstwem. Wie ojciec już wszystko.
Naprawdę już nie wrócił. Pod koniec stycznia 1925 roku
odebraliśmy niespodziewanie przykrą wiadomość, że
ojciec Emil Burgard zmarł na udar.
Ad 83, proc. fol. 243. Za jego życia w Zgromadzeniu
postrzegaliśmy go jako człowieka, który wiedzie żywot
świętego.

§ 609.
Opinia świętości

Ad 85. Po jego śmierci opinia ta utrzymywała się.
Pewnego dnia, kiedy rozmawiałem z siostrą Hermance,
ona mi powiedziała, że jest pewna, że ojciec Berthier
jest już w niebie.
Ad 86. Jestem przekonany, że po jego śmierci opinia ta
w gruncie rzeczy jeszcze rosła.
Ad 88. Nie.
Ad 89. Nie.
Ad 90. Nie.
Ad 91. Oczywiście
Ad 92. Powiedziałem wszystko tak, jak to wiedziałem.
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XVI świadek – W. O. Józef Ahlers
profes zakonny Zgromadzenia Misjonarzy Świętej
Rodziny 71 lat („de visu”)
Sesja XXI z 19 czerwca 1951 r.
Świadek obcował ze Sługą Bożym 3 lata
(od 1905 do 1908 r.)

Ad 3, interr. Proc. fol. 245, respondit:
Przybyłem do Grave 19 stycznia 1905 r. i znałem go aż
do jego śmierci. U niego odbywałem swoje studia
klasyczne.

§ 610.
Ogólniki

Ad 4. Widziałem na własne oczy i słyszałem na własne
uszy to, co zeznam. W przeciwnym wypadku, zaznaczę
to.
Ad 5. Nie.
Ad 6. Tak, to się doskonale rozumie.
Ad 7. 1. Tak. Vide Ad 3.
2. Niedużo.
3. Częściowo F. Nolte: Historische Skizze.
Ad 8. Tak, to właśnie czułem od pierwszego spotkania.
Ad 9. To też.
Ad 42. Był bardzo roztropny. Miał wszelkie przymioty
dobrego nauczyciela. Być może chciał niektórych rzeczy
zbyt szybko.

§ 611.
Przymioty przełożonego

Ad 47. Dość zdecydowanie zajął pozycję przeciwną
modernizmowi.

§ 612.
Duch wiary

Ad 48, proc. fol. 1. Tak. Tak, widziałem to na własne
oczy.
2. Często nosił założone na siebie ręce. Podczas
rozmyślań, kwadrans spędzał na kolanach, drugi
kwadrans na stojąco. Od czasu do czasu podnosił wzrok

§ 613.
Duch modlitwy
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w kierunku Tabernakulum lub posągu Matki Boskiej z
La Salette. Kiedy jakieś zagadnienie omawiane podczas
rozmyślań było dla nas szczególnie pożyteczne, rozwijał
tę myśl tak, żebyśmy potrafili z niej skorzystać.
Ad 49. Oczywiście; to przejawia się już w jego
potępieniu modernizmu.
Nie znam jego pobudek.
Ad 54. Miał szczególny szacunek dla rzeczy
poświęconych, np. dla podobizn świętych, dla wody
święconej. Zabronił używania świętych obrazków, które
znajdowały się w dziennikach lub czasopismach, jako
papieru toaletowego.

§ 614.
Szacunek dla podobizn
świętych

Ad 56. 4. Mszę św. odprawiał zawsze przy ołtarzu
Świętej Rodziny i przed Jej obrazem najczęściej klęczał.
5. Klękał przy posągu Matki Boskiej z La Salette i
wznosił ku Niej oczy.

§ 615.
Pobożność

Ad 65, proc. fol. 247. 4. Za moich czasów zmarł jeden z
uczniów. Zrobił dla niego wszystko, co było można;
sprowadził lekarza, udzielił mu ostatnich sakramentów.
5. Celem jego pracy pisarskiej było: zbawienie duszy
bliźniego, a później propagowanie jego Dzieła.
6. Bardzo się o to starał.

§ 616.
Troska o umierających
§ 617.
Szerzenie wiary

Ex officio: Skąd przyszło Panu do głowy wstąpienie do
Zgromadzenia?
R.: Moją uwagę przyciągnęła broszura na temat
Zgromadzenia Świętej Rodziny. Poprosiłem znajomego
księdza, by zechciał mi pomóc w przyjęciu. Osiem dni
później zostałem przyjęty.
Ad 68. Tak, robił to w szczególny sposób. Pewnego dnia
pogwałcono miłość braterską. Potępił to wydarzenie i
dodał: „Jeśli wam się tu nie podoba, drzwi są stale
otwarte”.
Ad 69. Rozdawał zawsze chleb u drzwi.
Ad 74. Tak, przyjął mnie serdecznie. Uścisnął mnie.
Kłaniał się wszystkim na ulicy i nas uczył tego samego.
Musieliśmy unieść beret a następnie on z nami
rozmawiał.
Ad 76. 2. W gruncie rzeczy fizycznie zawsze cierpiał, ale
znosił to cierpienie z cierpliwością, nie skarżąc się.
3. Ojciec Berthier z natury był porywczy, ale starał się
poprawić. Wielokrotnie doświadczałem jednego i
drugiego. Raz jeden zawiodłem się. W jednym z pokoi
stała skrzynia z zakazanymi książkami. Ojciec Bertaud
doniósł ojcu Założycielowi, że brat Huntjens dotykał jej
wieka. Wspomniany brat miał się przyznać przed

§ 618.
Troska o jedność

§ 619.
Miłość do biednych
§ 620.
Kurtuazja

§ 621.
Siła
§ 622.
Panowanie nad sobą
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kolacją, lecz nie chciał tego zrobić, gdyż nie wiedział, o
co chodziło. Ojciec Berthier był bardzo wzburzony.
Moim zdaniem, stracił panowanie nad sobą. Ojciec
Bertaud to widział i to wystarczyło.
Moim zdaniem, on bardziej ufał Francuzom, niż tym,
którzy byli innej narodowości. Ojciec Berthier był bez
wątpienia Francuzem, ale nie wpajał nam zasad
nacjonalizmu.
4. Jak to Francuz, miał porywczy temperament. Był z
natury porywczy i pobudliwy. Cały czas starał się
panować nad sobą i najczęściej mu się to udawało.
Ad 77, proc. fol. 248. Moim zdaniem, był bardzo
powściągliwy i umartwiający się.
1. Cały czas zachęcał nas do umartwiania się i bez
wątpienia sam to praktykował.
2. Z powodu choroby, poza posiłkami powinien
przyjmować środki wzmacniające. Jednakże nie zwracał
na to uwagi.
3. Nigdy nie opuszczał ćwiczeń duchowych. Podczas
recytacji zawsze był pomiędzy swoimi uczniami.
4. Nie potrafiłbym tego ocenić, ale z zewnątrz można
domyślać się wnętrza.
5. Pod tym względem był wzorem i tego wymagał od
swoich uczniów.

§ 623.
Umiarkowanie

Ad 78. Naprawdę był pokorny.
1. Wszyscy uczniowie uważaliśmy go za osobę pokorną.
2. To jest to, czego nie dostrzegaliśmy; on był
przełożonym.
3. Bardzo nisko się cenił przed Bogiem.
4. Upominał nas zawsze, byśmy pozostali pokorni, bo
dzięki temu utrzyma się nasze Zgromadzenie.

§ 624.
Pokora

Ad 80, proc. fol. 249. 1. Wiem tylko, że codziennie na
nowo polecał nam piękno czystości serca.
2. Ponad wszystko szanował stan dziewictwa.
3. Nie wydaje mi się, by szacunek ten był przesadny.

§ 625.
Czystość

Ad 81. Tak, bez zastrzeżeń. Przybyłem w 1905, w
dziesiątym roku istnienia Zgromadzenie i potwornie
zawiodłem się biedą. Ale skoro zacząłem, chciałem
dotrzeć do celu. Pociągnąłem za dzwonek i otwarto mi;
powitał mnie ojciec w zielonkawej sutannie i sabotach.
Wieczorem zostałem przedstawiony reszcie, najpierw
ojcu Berthierowi, później pozostałym, z typowym
francuskim uściskiem. Cały dom był jeszcze moim
zdaniem, w prymitywnym stanie.
1. Nie mogłem tego wiedzieć.
2.
Tak,
żadnych
niepotrzebnych
wydatków.
Korzystaliśmy z wszystkiego, co nadawało się choć
trochę do użytku.
3. Do obiadu pił trochę wina zmieszanego z wodą. Nie
palił; palenie było zabronione. Z powodu choroby

§ 626.
Ubóstwo

§ 627.
Oszczędność
§ 628.
Wstrzemięźliwość
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zażywał tabaki.
4. Tak, tak właśnie myślę. Jedzenie na przykład, choć
było robione po francusku, było bardzo dobre.

§ 629.
Człowieczeństwo

Ad 85, proc. fol. 250. Tak rzeczywiście myślę.
Ad 86. Jest mało znany w Niemczech; ale dziś
powszechna wiedza o ojcu Berthierze powiększa się
tam dzięki „Posłańcowi Świętej Rodziny”.

§ 630.
Opinia świętości

Ad 91. To zrozumiałe.
Ad 92. Myślę, że nie.
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XVII świadek – W. O. Jan Strithoven
profess zakonny Zgromadzenia Misjonarzy Świętej
Rodziny 68 lat (“de visu”)
Sesja XXII z 20 czerwca 1951 r.
Świadek obcował ze Sługą Bożym 6 lat
(od 1902 do 1908 r.)

Ad 3, interr., proc. fol 251, respondit:
Przybyłem do Grave jako uczeń pierwszego września
1902 r. Znałem go aż do jego śmierci. Pod jego
kierunkiem studiowałem literaturę klasyczną, filozofię i
rok teologii. On nie wykładał, ale był zawsze obecny w
klasie teologii i bardzo uważał. Gdy wyjaśnienie
nauczyciela było niewystarczające lub niejasne, zabierał
głos i jasno, dobrze tłumaczył. Mówił po francusku, ale
wolał, żebyśmy uczyli się po łacinie. Na lekcjach filozofii
także.

§ 631.
Ogólniki

Ad 4. Widziałem i słyszałem osobiście. Doświadczałem
tego osobiście. Gdy będę opowiadał coś, o czym wiem z
pogłosek, zaznaczę to.
Ad 5. Ani jednego słowa.
Ad 6. Tak.
Ad 7. 1. Vide Ad 3.
2. W Zgromadzeniu a także przez mieszkańców Grave.
3. Ojca Delombaerda: Apostoł naszych czasów.
Częściowo ojca Nolte: Historische skizze. Obecnie
czytamy to w refektarzu w Oberhunden.
Ad 8. Mam ją cały czas i zachowam ją także w
przyszłości.
Ad 9. Ach, tak!
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Ad 11 ad 39. Mało o sobie mówił; robił to tylko, gdy
była taka konieczność.
Ad 40. By zastosować się do życzenia Papieża Leona
XIII, w odniesieniu do Jego encykliki na temat Świętej
Rodziny.

§ 632.
Wybór Świętej Rodziny

Ad 41, proc. fol. 252. Jego metoda nauczania była
typowo francuska. Przyjechał do Holandii i powinien się
dostosować, ale nie robił tego, przynajmniej nie zrobił
tego w dziedzinie nauczania. W innych dziedzinach
dostosował się zupełnie dobrze, np. ściśle przestrzegał
holenderskiego prawa.
Nie mieliśmy przerw, podczas których byśmy nie
pracowali; był serdeczny i miły; kłaniał się wszystkim;
nawet dzieciom musieliśmy się kłaniać. Ale na tym się
to kończyło. Zawsze była modlitwa, nauka i praca.

§ 633.
Metoda kształcenia

Ad 42. Był dobry, ale bardzo surowy i wytrwały; nigdy
nie rezygnował ze swoich zasad. Na przykład bardzo
cenił ubóstwo. Pewnego dnia wezwano go od stołu na
rozmowę z bogatym producentem, który przyszedł
przedstawić swojego syna, ale pod warunkiem, że na
jego rachunek przebudujemy dom. Dziesięć minut
później był już z powrotem. Po obiedzie opowiedział
nam, że odrzucił tę propozycję i zakończył mówiąc:
„Moriamur in simplicitate nostra”. Kiedy moi rodzice,
gdy byłem jeszcze uczniem, przywieźli mi któregoś dnia
nową parę trzewików, nie przyjął ich. Były zbyt ładne;
rodzice musieli z nimi wrócić do siebie.
Pozwolił odejść panu Davidowi przed złożeniem ślubów
wieczystych, ponieważ ten upierał się przy odprawieniu
swojej pierwszej Mszy św. u siebie. Jednakże pan David
był prawdziwym wzorem i powiedziano mi, że mimo
wszystko został księdzem. Był Niemcem.

§ 634.
Przymioty przełożonego

Ad 43, proc. fol. 253. Zawsze był gotowy na śmierć.
Ostatnie tygodnie przed śmiercią mówił o niej częściej,
jakby zapowiadał, że bliski jest jego koniec. Wiem, że
był w tym czasie u Cystersów w Nieuwkuik, ale nie
wiem, w jakim celu.

§ 635.
Przygotowanie do
śmierci

Ad 44. 1. Byłem świadkiem jego śmierci. Leżał na
sienniku, wydawał raz na jakiś czas westchnienie i
mówił: „Boże mój, składam Ci ofiarę z mojego życia”.
Chcieliśmy podać mu coś, co by mu pomogło, ale on
odmawiał wszystkiego. Chciał być sam z Bogiem.
Dokładne przedstawienie jego zgonu znajduje się w
zeszycie „Posłaniec Świętej Rodziny”, który ukazał się
po jego śmierci. Artykuł jest pióra ojca Delombaerda;
nie wiem, czy był on obecny przy jego zgonie.
Sprowadziliśmy dziekana. Ten udzielił rozgrzeszenia i
błogosławieństwa apostolskiego i niedługo potem
nastąpił koniec. Powiedział jeszcze: „Chcę odprawić

§ 636.
Ostatnie chwile
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jeszcze Mszę Świętą”. Tego szczegółu dowiedziałem się
od tam obecnych. Do trumny ubrany był w okrycie
kapłańskie. Potajemnie obciąłem mu kilka włosów,
które mam do dziś. Wszyscy płakali, można nawet
powiedzieć, że wszyscy tonęli we łzach. Zgodnie z
zadaniem, które dostałem, poinformowałem o jego
śmierci drugi dom – „Notre Dame” w Grave. Z tym
samym skutkiem.
2. Wszyscy byliśmy zdania, że był świętym, i samo przez
się jest zrozumiałe, że to wtedy przejawiało się w
sposób wyraźny. Byliśmy zdania, że od tej pory nic już
nie będzie się działo, ale znaleźliśmy pocieszenie w
myśli wypowiedzianej pewnego dnia przez Sługę
Bożego: „Po mojej śmierci będę mógł lepiej służyć
Zgromadzeniu, ono więc osiągnie wielkie powodzenie”.
3. Dziekan Grave odprawił Mszę requiem i pogrzeb.
Mowa pogrzebowa została wygłoszona przez dziekana
Sprangersa, a jej tekst można znaleźć w książce ojca
Delombaerda: Apostoł naszych czasów, s. 580-584.
Chętnie potwierdzam, że tekst ten jest autentyczny;
bardzo dobrze go pamiętam.

§ 637.
Opinia świętości

Ad 49, proc. fol. 254. Oczywiście! Stolica Apostolska
była dla niego wszystkim. Decyzje Rzymu wpisywał od
razu do swojej teologii. Energicznie walczył przeciw
modernizmowi, amerykanizmowi i józefizmowi. Robił
to, ponieważ Kościół stoi na straży czystej i pełnej
doktryny Chrystusa.

§ 638.
Przywiązanie do
„zdrowej doktryny”

Ad 50, proc. fol. 255. Był zdecydowanym zwolennikiem
częstego przyjmowania Komunii św. i to już od
młodego wieku, dużo przed pojawieniem się na ten
temat dekretów papieskich. Uważam to za owoc jego
życia w głębokiej wierze. On przede wszystkim uważał,
że Komunia św. powoduje cudowne korzyści u
przyjmujących ją.

§ 639.
Zwolennik częstej
Komunii św.

Ad 51. Często powtarzał nam: „Iustus ex fide vivit”.
Ad 52. Zawsze był oddany Bogu. „Bez trudu mawiał, nie
powstanie żadne dobro”. Im więcej jest trudności, tym
bardziej możemy być przekonani, że Bóg chce naszego
Dzieła”.

§ 640.
Poddanie się woli Bożej

Ad 53. Celem jego Zgromadzenia było kształcenie
misjonarzy, którzy krzewiliby wiarę na świecie.

§ 641.
Szerzenie wiary

Ad 54. Dawał nam do zrozumienia, że każdy uczeń
powinien mieć przed sobą, na stole do nauki, krucyfiks
albo święty obrazek.
Ex officio: Czy widział Pan kiedyś, w jaki sposób czynił
on znak krzyża?
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R.: Nie, nigdy nie zwróciłem na to uwagi.
Ad 55. Zawsze myślałem, że był trochę drobiazgowy,
nie w stosunku do innych, ale do samego siebie. Kilka
razy podczas konsekracji bardzo wolno mówił. Nigdy
nie słyszałem, żeby powtarzał słowa konsekracji. Nie
mogę też powiedzieć ani potwierdzić, że słyszałem o
tym, by je powtarzał.
Msza św. nie przekraczała normalnego czasu trwania.
Miał bardzo duży szacunek dla Mszy św.

§ 642.
Sposób odprawiania
Mszy św.

Ad 57, proc. fol. 256. Myślę, że muszę to przyznać,
widząc jego trudności, szczególnie na początku, surowe
ubóstwo, mało znaczący sukces i przeciwników. Wielu
duchownych zastanawiało się: „Czego chce ten
starzec?”. Lecz to właśnie trudności utwierdzały go w
jego myślach: „Bóg tego chce”.

§ 643.
Postawa w obliczu
trudności

Ad 58. Vide Ad 57.
Ad 59. Vide Ad 57.
Ad 60. Nigdy nie mogłem stwierdzić, by był
zrezygnowany. Mawiał: „Jeśli do Dzieło dobrego Boga,
trudności nam nie przeszkodzą”.

§ 644.
Równowaga ducha

Ad 61. Nigdy nie zauważyłem oznak wyjątkowego
strachu. Jeśli rzeczywiście się bał, mogło to wynikać z
jego delikatnego sumienia.

§ 645.
Strach przed piekłem

Ad 62. Miłość ta bez cienia wątpliwości była
nadzwyczajna. Im większy jest wstręt do grzechu, tym
miłość do Boga wzrasta. A na temat grzechu mówił:
„Wszystkie trudności i przeciwności z zewnątrz nie
zrobią nam takiej krzywdy, jak jeden grzech śmiertelny
popełniony w domu”.

§ 646.
Miłość do Boga

Ad 63. Myślę, że nigdy nie zrobił niczego z inną
intencją.
Ad 64. 1. Nigdy nie spotkałem osoby bardziej oddanej
woli Boga niż ojciec Berthier.
2. Oczywiście! Ponieważ on nie miał niczego! Nawet
pokoju, niczego!
3. Vide Ad 64,2.
4. Mówił tylko o Bogu. W każdym stworzeniu widział
Boga. Przechadzając się po ogrodzie, brał kwiat i
kontemplując go, zwracał się do Boga, mówiąc: „Jaki
dobry Bóg jest dobry”. „Jakie to piękne”.
Ad 65. 1. Dla nas był uosobieniem uprzejmości. Gdy
pierwszy raz przybyłem, przyjął mnie z największą
miłością i objął mnie. Mojemu ojcu podał tylko rękę. Ta
miłość musiała wynagradzać wszystko, ponieważ bieda

§ 647.
Fakt

§ 648.
Umiłowanie bliźniego
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było tak ogromna (brat Mertens, który otworzył mi
drzwi, nosił saboty i stara zielona sutannę), że mój
ojciec powiedział: Wracajmy szybko do domu i
rozśmieszymy tą opowieścią rodzinę”.
3. Był spowiednikiem jak inni, dobrym i solidnym.
Często nam mówił, że w konfesjonale nie należy być
zbyt powierzchownym. Miał zwyczaj mówić, że
spowiednik jest odpowiedzialny za tego, którego
spowiada, a nie za tych, którzy na zewnątrz czekają na
swą kolej. Innymi słowy, jego rozumowanie było takie:
„Nie należy się spieszyć, by móc pomagać tym, którzy
czekają na swa kolej”.
4. Napisał specjalnie książeczkę: „Przystępna metoda
asystowania umierającym”.
5. Jego celem była pomoc we wszystkich stanach życia i
jednocześnie zdobywanie pieniędzy na jego Dzieło.
6. Jego Zgromadzenie.

§ 649.
Przymioty spowiednika

§ 650.
Pobożność

Ad 66, proc. fol. 257. Jego miłość do bliźniego była tak
szczera i prawdziwa, że wydawało mu się niemożliwe,
by człowiek sprawiał pozory kogoś, kim w gruncie
rzeczy nie był. W jego miłości nie było miejsca na
wyróżnianie narodowości; jeśli chodziło o zaufanie,
robiło to małą różnicę. Nie znał naturalnego
upodobania.

§ 651.
Szczera i powszechna
miłość

Ad 67. 1. Miał szeroko otwarte oczy na potrzeby
słabych i chorych. Byli oni otoczeni specjalną troską,
dostawali coś dodatkowego na podwieczorek, a czasem
nawet przed śniadaniem. Równocześnie bardzo się
troszczył o zbawienie dusz chorych.

§ 652.
Troska o chorych

Ex officio: Ale na jakiej podstawie można tak było
sądzić?
R.: Są ludzie, którzy uważają, że chory powinien móc
dzwonić lub wzywać pielęgniarza, gdy chce się obrócić.
Lecz ojciec Berthier był przeciwny takiej przesadzie.
Bardziej się troszczył o chorych niż o samego siebie.
Wieczorem nigdy nie kładł się przed innymi i nawet,
jeśli nie czuł się dobrze, wysyłał chorych do łóżek.
Nawet, jeśli wszyscy inni mieli na ten temat odmienne
zdanie albo mówili co innego, ja mimo wszystko będę
obstawał przy swoim stanowisku.
2. Provisum In 1.
Ad 68, proc. fol. 258. O tak! Każde słowo przeciw
braterskiej miłości było ciężko i surowo ganione.
Doniesiono ojcu Berthierowi, że jeden z uczniów
zniechęcał nowo przybyłych. Ojciec Delombaerde
powiedział mi o tym, gdyż to podobno ja byłem
winnym. Tymczasem bynajmniej tak nie było. Niemniej
jednak musiałem wyznać grzech. Jednakże, by nie być
w sprzeczności z prawdą, wyznałem go tymi słowami:
„Powiedziano…”.

§ 653.
Wspólnota serc
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Nie wolno było mówić o swojej rodzinie ani
narodowości.
Ad 69. Mówił, że nigdy nie powinniśmy odesłać
biednego, ale obstawał przy tym, byśmy nigdy im nie
dawali pieniędzy.

§ 654.
Miłość do biednych

Ad 70. Nie podejmował się niczego bez dojrzałego
przemyślenia i bez ocenienia, czy może osiągnąć
zamierzony cel.
Trzeba tu zaznaczyć, że on nigdy by się nie podjął Dzieła
swego życia, kierowany samą ludzką ostrożnością.
Pewnego dnia opowiadał jak księżna zamku, w którym
przebywał ganiła zachowanie proboszcza jej parafii,
który przedłużał swą wizytę do kilku godzin.
Wywnioskował z tego, że nie należy przedłużać wizyt u
ludzi, ponieważ jak mawiał: „Będą się zachowywali
bardzo uprzejmie, ale nie przeszkodzi im to w
niezadowoleniu, jeśli zostaniecie długo”.
1. Dicit se nihil scire in particulari nisi: Nie czuł się
pewny swego wielkiego przedsięwzięcia aż do
otrzymania aprobaty Rzymu.
4. We właściwym czasie opowiadał, że wiele osób z
Francji prosiło go o radę. Bardzo żywo korespondował z
Francją.
6. Miał zasadę: trzeba na czas płacić rachunki. Jeśli nie
można zapłacić, nie należy kupować. Jeśli zostawały
jakieś pieniądze, należało je wydać na czesne biednych
uczniów, którzy przygotowywali się do kapłaństwa.
Mawiał: „Nie kupowałem niebieskiej farbiarni tak
długo, aż nie miałem na nią pieniędzy”.

§ 655.
Roztropność

Ad 71, proc. fol. 249. 4. Czasem słyszałem, jak
mówiono, że miał umowę ze swoim zgromadzeniem
(MS) dotyczącą spraw finansowych, które czerpał ze
swych książek, częściowo należały do zgromadzenia z la
Salette, a częściowo do jego własnego Dzieła.
Kilkakrotnie mówił o tym publicznie.

§ 656.
Sprawiedliwość

Ad 72. Tak, to właśnie ten przypadek. Kiedy ktoś coś
dostał, nawet coś tak małego, jak tylko do być mogło,
należało natychmiast podziękować.
Ad 73. O tak! To się samo przez się rozumie.
Ad 74. O tak! Wbrew wszystkim.

§ 657.
Szczerość
§ 658.
Kurtuazja

Ad 75. Był bez wątpienia oszczędny, ale nie był egoistą.
Ad 76. Jest o tym przekonany.
2. Tak, potrafił wszystko znieść.
3. Tak, zawsze panował nad sobą, lecz kiedy gwałcono
prawa boskie, kościelne, wiary lub dobrych obyczajów,
świetnie potrafił wyrazić w mocnych słowach swoje

§ 659.
Siła
§ 660.
Panowanie nad sobą
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oburzenie. Pewnego dnia pewien J. Wulf po kazaniu
powiedział: „Przewielebny Ojciec spał”. A on
odpowiedział: „Nie, nie moje dziecko, nie spałem”.
Mówiąc to był całkowicie spokojny, ponieważ dotyczyło
to jego samego.
4. Jestem zdania, że był porywczy, ale nie krewki,
ponieważ on potrafił puszczać rzeczy w niepamięć.
Szczególnie dziekan Grave nie był łatwy w pożyciu
(jednakże był bardzo sprawnym i uczciwym
człowiekiem). Wydaje mi się, że różne okoliczności
pozwalają mi wnioskować (Sługa Boży nigdy o tym nie
mówił), że ojciec Berthier musiał niemało znosić z jego
strony, lecz wydaje mi się jednocześnie, że znosił to
wszystko z najwyższą cierpliwością.
Ad 77, proc. fol. 260. Do niczego nie był przywiązany,
niczego nie potrzebował. Nie mógł być do czegokolwiek
przywiązany, bo niczego nie posiadał.
1. Nigdy nie widziałem, żeby robił coś niezwykłego.
Zakazywał nam robić rzeczy niezwykłe bez pozwolenia.
Nigdy nie spostrzegłem niczego oprócz łańcuszka, który
nosił.
Ojciec Delombaerde potrafił przedstawiać rzeczy w
sposób trochę emfatyczny, także w kazaniach. Ojciec
Berthier regularnie to ganił.
Ex officio: Czy zwrócił kiedyś pańską uwagę jakiś fakt
dotyczący dyscypliny?
R.: Nie, nigdy nic nie zwróciło mojej uwagi. Kilkakrotnie
mawiał: „Są zakonnicy, którzy chcieliby wstąpić do
innego zgromadzenie,
ponieważ
ich własne
Zgromadzenie
jest
niewystarczająco
surowe”.
Sprzeciwiał się temu. Każdy zakonnik przestrzegający
swej reguły ma wszystko co potrzebne, by zostać
świętym.
2. Pijał szklaneczkę wina, ale wynikało to z jego słabego
zdrowia; jako Francuz nie mógł być tego pozbawiony.
3. Aż do najmniejszego szczegółu. Widzieliśmy go
wszędzie. Nie rezygnował z żadnego ćwiczenia
duchowego wspólnoty.
4. Przyznaję to; nie mógł być w tej kwestii inny, w
przeciwnym razie byłby hipokrytą.
5. Przestrzegał jej bardzo surowo i tego też wymagał od
innych. Jeśli ktoś się spóźnił, zawsze musiał się z tego
wytłumaczyć i pocałować ziemię. Siedząc, nigdy nie
zakładał nogi na nogę; we wspólnej sali do studiów
siedział naprzeciw mnie. Siedział na drewnianej ławce
bez oparcia i bez poduszki. Nigdy się nie podpierał i nie
pozwalał sobie na żadną ulgę, nawet, gdy był bardzo
zmęczony.
Z natury był wrażliwy na zimno i dlatego nie tylko zimą
nosił gruby płaszcz. Zimą musieliśmy znosić zimno;
ogrzewanie wzbudzało litość. Spał we wspólnej
sypialni, lecz nigdy nie byłem w jego celi.

§ 661.
Surowość

§ 662.
Przestrzeganie reguły
§ 663.
Życie wspólnotowe
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6. Vide Ad 44,3.
Ad 78, proc. fol. 261. Sądząc po jego zachowaniu,
przekroczył pierwszy stopień pokory.
Vide 76,3. Wszystkie jego gesty i czyny tchnęły pokorą.
1. W swojej mowie pogrzebowej dziekan Sprangers
nazwał go człowiekiem pokornym.
2. Był przełożonym, więc jego to nie dotyczyło. Ale
rozdzielał nasze prace ręczne. W pierwszych latach brał
nawet do ręki łopatę do pracy w ogrodzie.
4. Zawsze z pokorą. Vide Ad 11 i Ad 39. O sobie mówił
zawsze w takim sensie, że był tylko biednym
grzesznikiem w obliczu dobrego Boga.
Mówił mniej więcej tak: „Pojawiliśmy się jako ostatni,
dlatego jesteśmy najmniejsi, ale przed Bogiem należy
być pierwszym.

§ 664.
Pokora

Ad 81, proc. fol. 262: Vide Ad 42 i 65.
Ubóstwo było nadzwyczajne. Nigdy w życiu nie
widziałem czegoś bardziej podobnego; nie mogło być
bardziej surowo.
2. Tak, ale nie oszczędzał na rzeczach, które były
potrzebne, np. każdy uczeń dostawał piwo do obiadu i
do kolacji. To, co udawało mu się odłożyć, było
wykorzystywane do nowych powołań.
3. Poza tabaką nie używał środków pobudzających.
Tabaki zażywał z zalecenia lekarza. To, co bez wątpienia
można przypisać wpływowi ojca Berthiera, to panujący
w klasztorze, pomimo surowego ubóstwa, duch
absolutnego zadowolenia. Myślę tu przede wszystkim o
jego wielkiej miłości.

§ 665.
Nadzwyczajne ubóstwo

Ad 83. W klasztorze cieszył się opinią świętości.
Oczywiści byli ludzie, którzy sprzeciwiali się
wszystkiemu co robił. Byli oni zdania, że jego metody
tchnęły zbytnio francuskim duchem. Co do jego
reputacji poza klasztorem, nic nie wiem. Vide paeterea
Ad 44,1 i 2.

§ 667.
Opinia świętości

§ 666.
Wstrzemięźliwość

Ad 85, proc. fol. 263. W zakonie, tak. Poza nim, nie
wiem.
Ad 86. Szczegóły nie są mi znane.
Ad 88. Nie.
Ad 89. Nie.
Ad 90. Także nie.
Ad 91. Tak.
Ad 92. Także nie.
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XVIII świadek – W. O. Bernard Berk
profes zakonny Zgromadzenia Misjonarzy Świętej
Rodziny 64 lata („de visu”)
Sesja XXIII z 27 czerwca 1951 r.
Świadek obcował ze Sługą Bożym przez 3 lata
(od 1905 do 1908)

Ad 3, interr., proc. fol. 264, respondit:
Studiowałem w Grave języki i literaturę klasyczną,
odbyłem tam część mojego nowicjatu. Od września
1905 r. do jego śmierci.
Ad 4, proc. fol 265. Z własnego doświadczenia. Gdy
będę zeznawał coś, o czym wiem tylko z pogłosek,
zaznaczę to.
Ad 5. Nie.
Ad 6. Tak, oczywiście, gdyby było inaczej, nie byłoby
mnie tu.

§ 668.
Ogólniki

Ad 7. 1. Osobiście. Vide Ad 3.
2. Często, także we Francji.
3. Hostachego: Przewielebny Jean Berthier, Ramersa:
Bonus Miles Christi.
8. Tak, wielkim szacunkiem.
9. Oczywiście.
41. To jest trudny punkt. Miał francuski umysł. Francuzi
pragną mieć wszystko wspólnie. Przestrzegał życia
wspólnotowego aż do perfekcji. Zawsze był wśród nas.
Jedyna różnica polegała na tym, że w refektarzu miał
osobny stół. W sali do nauki siedział na zwykłej,
szkolnej ławie.
Ławki uczniów były ustawione koło jego ławki tak, że
uczniowie siedzieli naprzeciwko ojca Berthiera.

§ 669.
Metoda kształcenia
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Ad 42. Otaczał nas prawdziwą, ojcowską troską tak
duchowo, jak i w innych dziedzinach. Gdy spostrzegał,
że ktoś ma trudności, zawsze się nim interesował.
Pewnego dnia zaczepił mnie i zapytał: „Moje dziecko,
jak się czujesz?”. Odpowiedziałem, że źle. Zatem on
zapytał mnie: „Czemu moje dziecko?”. Kiedy mu
opowiedziałem o pewnej chorobie, na którą byłem
chory i która, jak myślałem, miała stanowić przeszkodę
dla mojego życia w Zgromadzeniu, on uścisnął mnie,
uczynił znak krzyża na moim czole i powiedział mniej
więcej tymi słowami: „Bóg was błogosławi, moje
dziecko. Nie kłopocz się, będziesz dobrym Misjonarzem
Świętej Rodziny.

§ 670.
Jego zalety jako
przełożonego

Ad 43. Kilkakrotnie mówił o swojej śmierci. Często
mówił: „W niebie będę mógł wam lepiej pomóc niż na
tej ziemi”. Bez ustanku przygotowywał się na śmierć.

§ 671.
Przygotowanie do
śmierci

Ad 44, proc. fol. 266. 1. Nie byłem w pokoju, w którym
umierał. Byliśmy w kaplicy. Od kilku dni czuł się
odrobinę zmęczony lub chory. Dlatego też położyliśmy
go spać w osobnym pokoju. Mówiono, że chciał jeszcze
owego poranka odprawić Mszę św. Ojciec Carl
przyszedł do kaplicy powiadomić nas o tym, że ojciec
Berthier jest chory, a później że nie żyje. Ta wiadomość
wywarła ogromne wrażenie. Wielu z nas płakało; lecz ja
nie płakałem.
Po jego śmierci pomagałem jeszcze zrobić mu zdjęcie,
bo za życia nie chciał być fotografowany. Kazaliśmy
zrobić to zdjęcie, aby mieć pamiątkę po naszym
Założycielu.
2. Mówiono, że był świętym. Na uroczystościach
pogrzebowych było mnóstwo ludzi: burmistrz, okoliczni
proboszczowie, wikariusze, Ekscelencja Mgr Dekkers,
kapucyni i jezuici.
3. W swej przemowie dziekan Grave wychwalał go jako
wielkiego i świętego człowieka. Ja nie umiałbym
powiedzieć tego lepiej. Jednocześnie pamiętam, że
dziekan był bardzo wzruszony; płakał podczas swego
kazania.

§ 672.
Ostatnia godzina

§ 673.
Opinia świętości

Ex officio: Czy wie Pan może, czy dziekan Grave łatwo
ulegał wzruszeniu?
R.: Wiem, że nie był podatny na wzruszenia. Słyszałem
jak mówiono to jego wikarym i w jego otoczeniu.
Wiem, że cenił się jak Cezar. Spacerując razem, ojciec
Berthier i dziekan, często chadzali pod ramię.
Ad 45. 1. Tak, człowiek bardzo cnotliwy.

§ 674.
Cnotliwe życie
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2. Moim zdanie, tak.
Ad 46. Moim zdaniem, tak. Jego życie w wierze było
fundamentem, na którym wszystko oparł.

§ 675.
Życie w wierze

Ad 47. Często przeciwstawiał się modernizmowi.
Ad 48, proc. fol. 267. 1. O tak! Modlił się codziennie i w
kaplicy i poza nią. To było widać. Gorąco nas zachęcał
do życia w modlitwie.
2. W kaplicy był bardzo skupiony, odrobinę pochylony,
pochłonięty Bogiem, nie korzystał z książeczki,
przynajmniej zazwyczaj. Ręce trzymał założone. Modlił
się na kolanach, rozmyślał częściowo na stojąco. Od
czasu do czasu podnosił wzrok ku Tabernakulum lub w
kierunku posągu Matki Boskiej z La Salette. Gdy
wychodził z konfesjonału (nadal to widzę), zachowywał
się jak wielki grzesznik.
Zachowywał się tak, jakby go oswobodzono z ciężkiego
brzemienia i szedł uklęknąć przed ołtarzem. Za moich
czasów spowiadał się, jak myślę, u ojca Martensa a od
czasu do czasu także u ojca Bertauda.

§ 676.
Duch modlitwy

Ad 53. Powiedzcie raczej, czego on nie robił dla
krzewienia wiary!
Ad 54. Nie ma nic nadzwyczajnego do powiedzenia na
ten temat, poza tym: kaplica i ołtarz były absolutnie
czyste. Można by dać mu za to najwyższą lub prawie
najwyższą ocenę, a to dużo jak na francuskiego księdza.

§ 677.
Szacunek dla kaplicy

Ex officio: Jak czynił znak krzyża?
R.: Robił go tak, jak należy.
Ad 55. Często służyłem mu do Mszy św. Odprawiał ją z
nabożnością. Poświęcał na to pół godziny.

§ 678.
Sposób odprawiania
Mszy św.

Ex officio: Czy powtarzał kiedyś słowa konsekracji?
R.: Nigdy tego nie zauważyłem. Wymawiał je
zwyczajnie; myślę, że od niego nauczyłem się, jak
należy to robić.
Ex officio: Słyszał Pan może kiedyś, jak mówiono, że
powtarzał słowa konsekracji?
R.: Nie, nigdy nie słyszałem, by to mówiono. Nie
przypominam sobie, co myślał i mówił na temat Mszy
św.
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Ad 56, proc. fol. 268. 3.Był silnym animatorem częstej
Komunii św. Nalegał, abyśmy spowiadali się co tydzień i
byśmy przyjmowali często Komunię św. i byśmy po niej
spędzali kwadrans w akcie łaski. To dlatego po Mszy
św. pozostawaliśmy jeszcze jakiś czas w kaplicy i on
także po Mszy św. przychodzili do kaplicy modlić się. O
wyznaczonej godzinie odwiedzaliśmy Najświętszy
Sakrament.
Ex officio: Czy popierał częstą Komunię św. jeszcze
przed dekretem Papieża Piusa X?
R.: Nie wiem tego.
4. Nie ma potrzeby dużo o tym opowiadać. To Jej
właśnie poświęcił swoje Zgromadzenie. Napisał na ten
temat książkę. W modlitwach porannych i wieczornych,
również w aktach łaski po obiedzie, znajdują się
odwołania do Świętej Rodziny, poza tym często
przywoływał przykład Świętej Rodziny.
5. Bez wątpienia był bardzo oddany Dziewicy z La
Salette; nadal był misjonarzem z La Salette. Rano, po
południu i wieczorem recytowaliśmy apostrofy do
Matki Boskiej z La Salette i mieliśmy zwyczaj całować jej
stopy. We wrześniu odprawialiśmy wiele nabożeństw
ku czci Dziewicy z La Salette.
Ad 57, proc. fol. 269. Jestem zdania, że miał ogromne
zaufanie do Boga, co przejawiało się tym, że z
najwyższą stanowczością trwał przy utrzymaniu i
rozwoju Zgromadzenia. Vide Ad 52. Bez ustanku
powtarzał: „Jeśli to Dzieło Boże, przetrwa”.

§ 679.
Nabożność dla
Eucharystii

§ 680.
Nabożność dla Świętej
Rodziny

§ 681.
Nabożność dla La
Salette

§ 682.
Ufność w Boga

Ex officio: Jakie to były trudności?
R.: Słyszałem kilkakrotnie jak mówiono, że były
trudności z Rzymem i z kilkoma księżmi z sąsiedztwa,
którzy postrzegali nas jako dziwaków, jako pustelników
trzeciego wieku.
Ad 60. Mówił nam kilka razy: „Po mojej śmierci
Zgromadzenie szybko się rozwinie”. Nie zauważyłem,
żeby tracił nadzieję. To widziałem kilkakrotnie u jego
następców.

§ 683.
Fakt

Ad 63. Tak, nie miał własnych ambicji; wszystko, co
robił, robił ku czci Boga, bo wiódł bardzo ciężkie życie.

§ 684.
Miłość do Boga

Ad 64. 1. Tak, był taki bez wątpienia i wiele o tym
mówił.
2. Do niczego nie był przywiązany, niczego nie posiadał.
Jego niebywałe oderwanie się pokazywało również, że

§ 685.
Poddanie się woli Bożej
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ten staruszek, który bez trudu mógłby wieść przyjemne
życie, nie szukał niczego dla siebie samego.
Ad 65. 1. Jako ksiądz oddał się bez reszty zbawieniu
bliźniego, a wszystko to mimo tego, że był chorowity.
6. Pomagał swym uczniom w każdy możliwy sposób, o
ile nie byli niegodni, lecz nie odsyłał ich zbyt łatwo.

§ 686.
Pobożność

Ad 66, proc. fol. 270. Miłość do bliźniego była szczera i z
całą pewnością powszechna. Nie wyróżniał jednych ze
szkodą dla innych. Nie faworyzował nigdy Francuzów
na tle innych. O tak, jego miłość była na pewno
nadzwyczajna,
lecz nigdy
nie
byłem jego
spowiednikiem.

§ 687.
Zalety jego miłości

Ad 67. 1. Zawsze bardzo się troszczył o chorych, co
wiem z własnego doświadczenia, bo sam byłem chory.
Był pełen dobroci i łaskawości. O dziesiątej dostawali
czarkę mleka, a na podwieczorek coś dodatkowego.
Tymczasem w domu wszystko było prymitywne.
2. Provisum In 1.

§ 688.
Troska o chorych

Ad 68. Tak, nalegała to. Nie było w Zgromadzeniu
większej wzajemnej miłości, niż na początku. I to on był
jej źródłem. Potrafił utrzymywać harmonię między
nimi. Nie robił różnic miedzy narodowościami.

§ 689.
Troska o wzajemną
miłość

Ad 69. We wtorki rozdawał chleb św. Antoniego. Celem
jego Zgromadzenia było przyjmowanie także
najbiedniejszych
uczniów
i
obsługiwanie
najbiedniejszych parafii.

§ 690.
Umiłowanie bliźniego

Ad 70. Był roztropny, gdyż często radził się innych, np.
misjonarzy z La Salette. Należy tu zaznaczyć, że
mianował radę, wtedy gdy nie miał jeszcze księży.
Członkami tej rady byli bracia Carl, Trampe i Blanchard.
4. Często widziałem, że księża przychodzili do niego po
radę; wywnioskowałem, że był roztropnym doradcą.
6. Gdyby nie był roztropny w tej kwestii, Zgromadzenie
by upadło.

§ 691.
Roztropność

Ad 72, proc. fol. 271. Był wdzięczny. Każdego dnia
modlił się za dobrodziejów. Co tydzień kazał odprawiać
kilka Mszy św. za nich.

§ 692.
Wdzięczność

Ad 73. Tak, kiedy przyłapał kogoś na kłamstwie,
gniewał się, bardzo to potępiał. Gniewał się w dobrym
tego słowa znaczeniu.

§ 693.
Szczerość
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Ad 74. Tak, po prostu; on nie robił ceregieli.
Ad 75. Taki był bez wątpienia; zawsze pracował dla
innych.
Ad 76. Tak, myślę, że tak.
2. Tak, tak bez wątpienia było; nigdy się nie skarżył,
mimo że ciągle cierpiał. Cierpiał z powodu jelit i dlatego
właśnie nosił zawsze opaskę na brzuchu.
5. Z natury był porywczy; nigdy nie zauważyłem, by się
zapomniał. Jedynie, gdy popełniliśmy poważny błąd,
potrafił prawdziwie się srożyć o to. Jednakże nawet w
tym wypadku nie zapominał się.
Kiedyś opowiedział to: gdy przechadzał się pewnego
dnia po parafii, w której głosił misje, usłyszał młodego
człowieka, który w towarzystwie swego ojca śpiewał
antyklerykalne piosenki. Ojciec Berthier powiedział do
ojca: Ten chłopiec dobrze śpiewa; wyślijcie go na misje.
Młody człowiek przyszedł.
4. Był krewki. Vide Ad 76,3.
Ad 77. Dzielił z nami wspólną sypialnię i wspólną salę
do nauki. Siedział na drewnianej ławce bez oparcia i
bez poduszki.
Nie pozwalał sobie na podparcie się, bo nie było
podparcia. Za moich czasów był piecyk, ale grzaliśmy
nim bardzo skąpo i on sam się do niego nie zbliżał; żeby
się ogrzać, wkładał stopy do skrzynki wypełnionej
sianem; tak mi mówiono. W kaplicy siadał tylko i
wyłącznie podczas kazania.
1. Nie widziałem tak wielu zewnętrznych umartwień.
Całe jego życie było niczym innym, jak jednym wielkim
zewnętrznym umartwieniem.
2. Możliwe, że siostry dodawały mu coś dodatkowego,
jednakże nie widziałem czy było to coś szczególnego,
np. wykwintnego.
Tymczasem, po francusku, pił codziennie szklaneczkę
wina. Bez wątpienia musiało to mu być potrzebne m.in.
ze względu na jelita. Kilkakrotnie widziałem, jak zanosił
część swojego posiłku chorym.
Ad 78, proc. fol. 272. To coś, co bez wątpienia posiadał.
Wszystko robił z prostotą. Nie można było podejrzewać
na podstawie jego działań, jego kontaktów i sposobów
działania, że to Założyciel. Nigdy nie pozował.
2. Widziałem go kiedyś całującego ziemię, gdy przybył
spóźniony.

§ 694.
Kurtuazja
§ 695.
Bezinteresowność

§696.
Siła
§ 697.
Panowanie nad sobą

§ 698.
Surowość

§ 699.
Wstrzemięźliwość

§ 700.
Pokora
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3. Wydaje mi się, że postrzegał siebie jako instrument
w rękach Boga. Zauważam taż akt pokory w fakcie, że
spowiadał się u własnych księży. Vide Ad 48,2.
4. Dicit se nihil scire.
Nieraz mówił nam, że pokora była w najwyższym
stopniu cnotą Świętej Rodziny i w konsekwencji
równocześnie cnotą Misjonarzy Świętej Rodziny.
Ad 80. 1. Zachęcał nas często do cnoty czystości, a
środkami, które nam polecał były: sakramenty,
modlitwa, umartwienia i skromność. Zabraniał nam, to
znaczy uczniom, przebywania we dwóch. Kiedy byliśmy
we dwóch w pokoju, drzwi musiały być otwarte.
Energicznie sprzeciwiał się szczególnym przyjaźniom.
Zobowiązał nas do tego, byśmy nigdy nie podawali
kobiecie ręki. Będąc na wakacjach (z powodów
zdrowotnych lub rozpowszechniania Dzieła) nigdy nie
podałem kobiecie ręki. Rozumiecie, że pod tym
względem nie myślałem o nich.
2. Napisał na ten temat książkę. Często też o tym
mówił. Darzył ją dużym szacunkiem.
3. Nic z tego, co od niego usłyszałem, nie było przesadą,
mimo że był surowy. Zresztą wszystko, co napisał, było
według Ewangelii.

§ 701.
Czystość

Ad 81, proc. fol. 273. Tak, pod tym względem był z całą
pewnością heroiczny; jednakże był odpowiednio
ubrany. Jak na Francuza, był ubrany jak należało. Mówił
dużo o ubóstwie. Nie chciał, żebyśmy mieli rzeczy
zbyteczne, lecz chciał, byśmy na pewno mieli to, co
koniecznie potrzebne.
1. Był przełożonym; musieliśmy o wszystko pytać.
2. Taki właśnie był. Jako latarnik, pewnego dnia miałem
nieszczęście zbić oprawę lampy olejowej. Oczywiście
poszedłem powiedzieć to ojcu Berthierowi. Jego
odpowiedź była: „To nic, moje dziecko!”. Wytłumaczył
mi, co mogę zrobić przy pomocy metalowego sznurka,
by oprawa ta jeszcze posłużyła. Naprawiałem tę samą
szklaną oprawę jeszcze kilkakrotnie.
Czasem ścieliłem łóżko ojca Berthiera; widziałem więc
jak spał. Spał na zwykłym sienniku na deskach.
3. Nie używał środków pobudzających. Jednakże
zażywał tabaki, jak mi powiedziano, na życzenie
lekarza.
4. Tak, był bardzo dobry dla innych.

§ 702.
Ubóstwo

Ad 82, proc. fol. 274. Bez wątpienia miał niezwykły dar
modlitwy. Vide 48,1 i 2.

§ 703.
Człowieczeństwo

§ 704.
Nadprzyrodzone dary
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Ex officio: Czy modlił się także w nocy?
R.: Mimo, że moje łóżko znajdowało się obok jego, nic
nigdy nie zauważyłem, ponieważ spałem w nocy. Z
wszystkich jego gestów i czynów mogę wywnioskować,
że żył widocznie w obecności Boga.
3. Tak, był pobożny i skupiony w szczególny sposób.
4. Nigdy nie widziałem go płaczącego.
5. Sam nigdy tego nie stwierdziłem.
6. Powiedział kiedyś mniej więcej coś takiego: „Jeśli
będziecie żyli psim życiem, zobaczycie straszne rzeczy w
Europie”. Było to przed pierwszą wojną światową.
7. Tak, dużo mówił o strachu przed Bogiem i o grzechu.
Ad 83. Vide Ad 44,1 i 2.
Poza klasztorem nie był tak znany. Tymczasem, każdy,
kto się z nim kontaktował mówił: To święty człowiek.
Moja mama, uważała go za świętego. Już za życia był
postrzegany jako święty w klasztorze i poza nim przez
tych, którzy go znali.

§ 705.
Opinia świętości

Ad 84. Vide Ad 83.
Ad 85. Tak, vide Ad 83.
Ad 86. Jednym z faktów jest np. to, że odmawialiśmy
wiele nowenn do niego. Ja sam wielokrotnie błagałem
o jego wstawiennictwo. Przede mną na biurku stoi
zawsze jego portret. Zwracałem się do wielu biskupów
we Francji i pytałem ich, czy posiadają listy lub
dokumenty mające związek z ojcem Berthierem. Z
licznych odpowiedzi wynikało, że postrzegają go jak
świętego; przejawiało się to szczególnie w liście biskupa
pomocniczego Cambrai. Biskup ten pochodził z miejsca,
w którym urodził się ojciec Berthier. Wspomniany list
jest w rękach postulatora, ojca Barnhoorna.

§ 706.
Szerzenie tej opinii

Ad 87, proc. fol. 275. Pewna osoba miała siostrzeńca, o
którym myślała, że poczuł powołanie zakonne. Matka
tego młodzieńca nie chciała posłać go do szkoły
katolickiej, lecz wyłącznie do szkoły laickiej. Ciotka
robiła wszystko, co w jej mocy, by odwieść swoją
siostrę od tego pomysłu. Kiedy nie dało to żadnego
rezultatu, odmówiła nowennę do ojca Berthiera. Ku jej
wielkiemu zdumieniu, pod koniec nowenny siostra
sama przyszła poinformować ją, że wysłała tego dnia
swego syna do szkoły katolickiej.
Należy zaznaczyć, że szkoła laicka była darmowa,
podczas gdy ona – wdowa po oficerze – musiała płacić
za naukę w szkole katolickiej.

§ 707.
Otrzymane łaski
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Wspomniany
Barnhoorna.

list

znajduje

się

w

rekach

ojca

Ad 88. W tym momencie nic.
Ad 89. Nie.
Ad 90. Nie.
Ad 91. Tak, oczywiście, dlaczego nie!
Ad 92. Nie.
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XIX świadek – W. O. Matthias Bauer
profes zakonny Zgromadzenia Misjonarzy Świętej
Rodziny 67 lat („de visu”)

Sesja XXIV z 11 lipca 1951 r.
Świadek obcował ze Sługą Bożym przez 4 lata
(od 1904 do 1908 r.)

Ad 3 interr., proc. fol. 277, respondit:
Byłem uczniem w Grave od połowy lipca 1904 aż do
jego śmierci. Przez pierwsze trzy lata studiowałem
nauki humanistyczne, a następnie rok nowicjatu.
Ad 4. Wszystko, co będę zeznawał, słyszałem na własne
uszy lub widziałem na własne oczy. Jeśli wiem coś z
innego źródła, powiem to.
Ad 5. Nie!
Ad 6.Tak.
Ad 7. 1. Tak, vide Ad 3.
2. Między sobą często o nim rozmawialiśmy.
3. Przeczytałem fragmenty książki ojca Delombaerda:
Apostoł naszych czasów.
Ad 8. Ogromny szacunek.
Ad 9. Gorąco.
Ad 41. Słusznie był pedagogiem. Edukacja była bardzo
trudna, bowiem dotyczyła późnych powołań. Był jak
ojciec i był surowy.

§ 708.
Przymioty nauczyciela

Ad 42. Był żywym przykładem we wszystkim i dla nas
wszystkich.
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Ad 43. Całe jego życie było przygotowaniem na śmierć.
Ad 44. 1. Tak, nie było mnie tam. Najpierw
zawiadomiono nas, że Założyciel ma się, źle, a później o
jego śmierci. Wielu spośród nas płakało.
2. Przygnębienie w domu było ogromne. Jego śmierć
wywołała głębokie wrażenie. Mówiono: „Umarł
święty”. Takie było nasze przekonanie. Baliśmy się
tego, co przyniesie przyszłość.
3. Mówił: Opuścił nas święty. Nie znał nikogo tak
pokornego i skromnego jak on. I był on erudytą,
człowiekiem tak uczonym; tak to powiedział.

§ 709.
Śmierć
§ 710.
Opinia świętości

Ad 45, proc. fol. 278. 1. Oczywiście, na sto procent.
2. Tak, vide Ad 45,1.
Ad 46. Tak, to ten przypadek, w innym wypadku nie
mógłby dokonać tego wszystkiego co zrobił.

§ 711.
Życie w wierze

Ad 47. Słyszałem jak mówił, że nie zadowalała go
filozofia Kartezjusza i że przerobił jego filozofię według
zasad św. Tomasza.

§ 712.
Ortodoksja

Ad 48. 1. Przykładał dużą wagę do modlitwy. W swej
rozprawie na temat modlitwy, którą wydał pod
tytułem: „Klucz do nieba”, przedstawiał poglądy na
temat św. Alfonsa z Ligurii. Bez wątpienia miał ducha
wiary. Zawsze brał udział w modlitwach zaplanowanych
dla wspólnoty.
2. Podczas modlitwy cały był bardzo skupiony. Kiedy
chcieliśmy go prosić o zgodę na wyjście z kaplicy,
musieliśmy pocałować jego dłoń, aby przyciągnąć jego
uwagę. Często to obserwowałem.
Pierwszy kwadrans rozmyślań, tak jak inni, spędzał na
kolanach, podczas drugiego stał, tak jak to było w
zwyczaju w Jego Zgromadzeniu. Podczas modlitwy ręce
miał założone, jedna na drugiej, albo też trzymał je w
rękawach. Pozostawał w bezruchu, jak posąg, na
kolanach lub na stojąco.

§ 713.
Duch wiary

Ad 49. Miał ogromny szacunek dla Stolicy Apostolskiej.
Rzymskie dekrety natychmiast wcielał w życie.
Zamieszczał np. dekrety Rzymu w swoich książkach, tak
jak możemy to zauważyć w tych tu. Częstokroć
słyszałem, jak mówił: Roma locuta, res finta. Co Kościół
zrobił, jest zrobione dobrze.

§ 714.
Przywiązanie do
Stolicy Apostolskiej

Ad 55, proc. fol. 279. Odprawiał Mszę św. z wielką
pobożnością;

§ 715.
Sposób odprawiania
Mszy św.
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poświęcał na to około pół godziny; często służyłem mu
do Mszy św.
Ex officio: Czy powtarzał słowa konsekracji?
R.: Jego zachowanie podczas odprawiania było niemal
skrupulatną dokładnością. Nic więcej nie mogę
powiedzieć na ten temat. Wiem jednak, że nie
słyszałem, by mówiono, że powtarzał słowa
konsekracji.
Ad 56, 1. Z wielką pobożnością czynił znak krzyża.
4. Kiedy rozmawiał na ten temat, był wzruszony i często
płakał i był cały rozentuzjazmowany.
5. Rozpowszechniał kult Matki Boskiej z La Salette.

§ 716.
Pobożność

Ad 59. Na początku i jeszcze za moich czasów wszystko
było tak prymitywne, że nie mógł rozwijać swego
Dzieła, jak tylko z Bożą pomocą.

§ 717.
Ufność w Bogu

Ad 61. Nie przypuszczałem, że ten strach przed piekłem
będzie tak nagłośniony. Jego miłość do Boga była tak
silna, że moim zdaniem, nie należy tak akcentować
myśli o piekle.

§ 718.
Obawa przed piekłem

Ad 63, proc. fol. 280. O, tak!.
Ad 64. 1. Tak, to też.
2. Oddawał się całkowicie jemu samemu.
3. Pewnego dnia spacerowałem z nim po ogrodzie,
gdzie on podziwiał kwiaty (nie wąchając ich), a
następnie mówił o Bogu. Sam często ścinał kwiaty
nożycami ogrodnika i polecał zanieść je do kaplicy.
4. Vide 3.

§ 719.
Poddanie się woli Boga

Ad 65. Jego miłość do nas, jego uczniów, była ogromna.
Kosztowaliśmy go dużo wysiłku. Wymagał od nas,
byśmy byli dokładni w wypełnianiu naszych ćwiczeń
duchowych i w naszym dążeniu do perfekcji. Gdy
byliśmy chorzy, był dla nas bardzo troskliwy. Przez
blisko dwa lata byłem pielęgniarzem. Było kilku
uczniów, którzy byli osłabieni. Życzył on sobie, by już o
siódmej dostawali coś specjalnego. O dziesiątej i na
podwieczorek też coś dostawali.
2. Rozpowszechnieniem codziennej Komunii św. i
cotygodniowej spowiedzi.
4. Wielką troskę przykładał zawsze do tego, byśmy
udzielali ostatnich sakramentów.
5. Jego celem była edukacja ludu chrześcijańskiego.
6. Często zalecał nam,

§ 720.
Umiłowanie bliźniego

§ 721.
Gorliwość
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byśmy w listach do naszych rodziców zachęcali
młodych ludzi do wstępowania w stan kapłański.
Ad 66. Tak, nie potrafił znieść niesprawiedliwości.
Wobec wszystkich był bardzo miły, wobec
obcokrajowców także; nie robił żadnego wyjątku, był
sprawiedliwy.

§ 722.
Gorliwość

Ad 67. 1. Chciałbym twierdzić coś innego. W razie
potrzeby zawsze wzywał lekarza.
2. Provisum In 1.

§ 723.
Troska o chorych

Ad 68. Należało zrzec się naszej narodowości. Bez
przerwy powtarzał: „Jesteśmy dziećmi Świętej
Rodziny”.

§ 724.
Jedność serc

Ad 69, proc. fol. 281. Z tego co wiem, każdego tygodnia
rozdawał chleb biednym.

§ 725.
Umiłowanie ubogich

Ad 76. Miał wiele energii. Znosił małe codzienne
cierpienia z wielką cierpliwością. Mówił nam: „Jeśli
pewnego dnia nie pojawię się już na wspólnych
ćwiczeniach, będziecie wiedzieli, że jest ze mną bardzo
źle”.
2. Tak, to przejawiało się w jego codziennym życiu.
3. Potrafił być dosadny, ale panował nad sobą.
4. Musiał być porywczy z natury. Dobrze wiedział, co
mówi i jak to mówi.

§ 726.
Siła

Ad 77. Utrzymywał zawsze godną postawę. Przy swoim
stole do pracy trzymał się zawsze prosto i bez
podpierania się. Trzymał się nieruchomo, nigdy nie
krzyżując nóg. Takie było jego zachowanie każdego
dnia. Nie korzystał z poduszki. W kaplicy miał zawsze
zamknięte oczy, trochę pochyloną głowę. Był bardzo
czuły na zimno. Przed sobą miał skrzynkę, z odrobiną
siana, w której trzymał stopy.
Tymczasem w sali do nauki był piecyk dla uczniów, ale
on się do niego nigdy nie zbliżał. Jego łóżko znajdowało
się w narożniku sypialni. Zadowalał się takim samym
miejscem, jakim musieli się zadowolić inni. Jednak jego
miejsce oddzielone było od pozostałych przepierzeniem
z desek i kotary zasłaniającej wejście.
1. Nie zauważyłem żadnego specjalnego zewnętrznego
umartwienia.
2. Brał coś specjalnego z powodu choroby żołądka. Nie
wiem, co to było.
3. Tak, całkowicie.
4. O, tak.

§ 727.
Surowość

§ 728.
Wzmocnienia
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5. O, tak, w przykładny sposób. Bardzo naciskał na
przestrzeganie reguły.

§ 729.
Życie wspólnotowe

Ad 78, proc. fol. 282. To był człowiek doskonale
pokorny.
1. Mało o tym mówiliśmy.
2. Prawie tego nie robił, gdyż był przełożonym i
nauczycielem.
3. Prawie o sobie nie wspominał.
4. „Musimy kochać nasze Zgromadzenie bardziej niż
wszystkie inne, nawet jeśli postrzegamy je jako
najmniejsze”, mówił.

§ 730.
Pokora

Ad 80. 1. Dużo napisał na temat czystości. Często nas
zachęcał i namawiał do czystości.
3. We wszystkim by bardzo umiarkowany, wyważony.

§ 731.
Czystość

Ad 81. Umiłował ubóstwo. W kwestii swoich ubrań był
bardzo skromny i prosty. Vide Ad 77, initium.
1. Nie, nic o tym nie wiem, gdyż był przełożonym.
2. Naprawdę bardzo!.
3. Skoro ich nie stosował; w rzeczywistości zażywał
tylko tabaki, lecz to ze względu na głowę, gdyby nie to,
nie używałby jej.
4. Z pewnością by ludzki dla innych.

§ 732.
Ubóstwo

Ad 82. Generalnie myślę, że nie. Należy zaznaczyć, że to
nie objawiało się zewnętrznie. To był człowiek skromny
i szczery we wszystkich co robił.
1. Miał go na pewno. Vide Ad 48,1.
To też, zawsze był zatopiony w rozmyślaniach.
2. Nie potrafię tego osądzić.
3. Vide Ad 48,1.
7. To mu się często zdarzało i starał się często zwrócić
naszą uwagę na lęk przed Bogiem.
8. Rzadko nam o tym mówił.
Wielokrotnie mówił: „Moje dziecko, odpoczywaj w
Bogu”. Nic więcej na ten temat nie mogę powiedzieć.

§ 733.
Wstrzemięźliwość

§ 734.
Nadprzyrodzone dary

Ad 83, proc. fol. 283. Vide Ad 44,2.
Ad 85. Tak, nadal cieszył się pełną szacunku pamięcią ze
strony tych, którzy z nim obcowali i którzy go znali.

§ 735.
Opinia świętości

Ad 86. Nadal mówimy o nim z dużą estymą i
szacunkiem.
Ad 87. Osobiście ich nie doświadczyłem. W ostatnich
dniach
181

dowiedziałem się, że ojciec Sanner został uzdrowiony
za jego wstawiennictwem.
Ad 88. Myślę, że nic.
Ad 89. Nie.
Ad 90. Myślę, że nie.
Ad 91. Oczywiście, dlaczego nie.
Ad 92. Nie.
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XX świadek – W. O. Gabriel Scholten
profes zakonny Zgromadzenia Najświętszych Serc
Jezusa i Maryi 70 lat („de visu”)

Sesja XXV z 5 września 1951 r.
Świadek obcował 2 lata ze Sługą Bożym
(od 1896 di 1898 r.)

Ad 3 interr., proc. fol. 285, respondit:
Do Grave przybyłem jesienią 1896, a odszedłem w
sierpniu 1898. Byłem zatem przy nim prawie dwa lata.
Odbywałem swoje studia klasyczne w towarzystwie
starszych ode mnie.
Ad 4. Wszystko to widziałem i słyszałem osobiście. Jeśli
będę zeznawał coś, o czym wiem z innego źródła,
zaznaczę to.
Ad 5. Nie, nikt.

§ 736.
Ogólniki

Ad 6. Oczywiście.
Ad 7. 1. Oczywiście, bardzo dobrze. Vide Ad 3.
2. Później, nie.
3. Vers le cinquantenaire, le Père Berthier et son œvre
missionaire, a Także “Posłanca Świętej Rodziny”.
Ad 8. Oczywiście.
Ad 9. Tak.
Ad 38. 3. Na początku prawie wszyscy odeszli, tak;
myślę nawet, że wszyscy. Spośród tych, których sobie
mogę przypomnieć, tylko ojciec Mertens został,

§ 737.
Początki Dzieła
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bowiem z powodu sylwetki nie mógł być przyjęty gdzie
indziej.
Nawet opat Bieling z Lunenbourg odszedł. On był już
księdzem i profesorem w niższym seminarium. To był
dystyngowany, pobożny człowiek, który dużo się
modlił. To, że on też odszedł, było dla nas wszystkim
ogromnym ciosem. Ojciec Berthier zachował spokój.
Uderzyło to mnie, młodego. Nawet wówczas był
przekonany, że jego Dzieło przetrwa.
Ad 42, proc. fol. 286. Jego najważniejszymi cechami
jako przełożonego, były pogoda ducha i spokój.
45. 1. W moich oczach był człowiekiem wybitnym i
nadzwyczajnym w swej pobożności, w swej awersji do
świata. Taką miałem na ten temat wówczas opinię i
taką mam nadal, po poznaniu tylu przełożonych.
2. Vide 1.

§ 738.
Jego zalety jako
przełożonego
§ 739.
Cnotliwe życie

Ad 46. Myślę, że on widział wszytko „sub specie
aeternitatis”.

§ 740.
Wiara

Ad 48. 1. On się tylko modlił i pisał.
2. Nie znam szczegółów, jednakże mogę powiedzieć, że
ja go postrzegałem jako osobę bardzo pobożną.

§ 741.
Duch modlitwy

Ad 49. Przypominam sobie, że nalegał często na
„Rzym”.
Ad 51. To był temat jego kazań.
Ad 52. Vide 38,3.

§ 742.
Zachęcanie do życia w
wierze

Ad 53. Założył Zgromadzenie misjonarzy.
Ad 54. Kaplica musiała być piękna, w jego rozumieniu
pojęcia „piękna”. Wszędzie były kropielnice.

§ 743.
Szacunek dla kaplicy

Ad 55. Odprawiał Mszę św. z wielka nabożnością, czego
doświadczałem, służąc mu podczas Mszy św.

§ 744.
Sposób odprawiania
Mszy św.

Ex officio: Czy powtarzał słowa konsekracji?
R.: Nie, nigdy tego nie słyszałem! Służąc do Mszy św.
dobrze słyszałem wypowiadane przez niego słowa, a
„r” z corpus było dobrze słyszane w całej kaplicy (która
była raczej mała”.
Ex officio: Czy czynił znak krzyża z szacunkiem?
R.: Oczywiście.

§ 745.
Pobożność
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3. Był bardzo szczęśliwy, gdy dostał pozwolenie na
przechowywanie Najświętszego Sakramentu. Odbierał
to jako uznanie jego Zgromadzenia. Dobry Bóg
zamieszkał pod tym samym dachem.
4. Często mówił o Świętej Rodzinie, zwłaszcza o duchu
Świętej Rodziny. Panował tam prawdziwy duch rodziny.
5. Dużo o nim mówił, ale nie wiem na ten temat nic
szczególnego.
Ad 57. Oczywiście, uważam, że tak, bowiem wbrew
ludzkim oczekiwaniom miał nadzieję, że jego Dzieło
odniesie sukces.

§ 746.
Nadzieja

Ad 60, proc. fol. 287. Doświadczając trudności, kazał
nam się modlić i sam modlił się razem z nami.
Ad 61. Nigdy nie dostrzegłem tego wyjątkowego
strachu przed piekłem.
Ad 62. Myślę, że tak, bowiem nie przestawał głosić
miłości nie tylko słowami, ale i czynami.

§ 747.
Umiłowanie Boga

Ad 63. Oczywiście, wierzę, że tak, ponieważ uważam go
za osobę obdarzoną nadprzyrodzonym duchem.
Ad 64. 1. Tak! Należy przyznać, że człowiek zawsze tak
pogodny i spokojny polega tylko na Bogu.
2. Bez wątpienia dla świata był jak umarły; świat dla
niego nie istniał. Nie miał niczego poza nami i naszym
towarzystwem.
3. Całe jego życie.

§ 748.
Całkowite zaufanie
Bogu

Ad 65. Do tych, którzy go opuszczali, nadal mówił
„moje dziecko”, i był gotów pomóc im we wszystkim i
to robił. Przejawiał godną podziwu aktywność. Nigdy go
nie widziałem niezajętego.

§ 749.
Umiłowanie bliźniego

Ex officio: Co Panu powiedział, gdy oznajmił mu Pan, że
zamierza odjeść?
R.: Z powodów zdrowotnych wysłano mnie na wakacje.
Tak się złożyło, że zostałem w domu.
Ex officio: Napisał coś jeszcze do Pana?
R.: Oczywiście; wcale nie był zły.
2. Był bardzo gorliwy; każdego dnia przemawiał do nas
około dziesięciu minut przed obiadem. O wszystkim
mówił w porywający sposób, szczególnie o duchu
rodziny.

§ 750.
Gorliwość
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Ad 66, proc. fol. 288. Zwracał się do wszystkich „moje
dziecko”, nawet do starszych od siebie. Jego miłość
była bez wątpienia powszechna, bez wyróżniania
narodowości; często mówił: „Wszyscy jesteśmy dziećmi
Boga”. Był nadzwyczajny we wszystkim, co robił.

§ 751.
Zalety jego miłości

Ad 67. 1. Za moich czasów zawsze bardzo troszczył się o
chorych. Ja stwierdziłbym coś przeciwnego.
Ad 68. Tak, i to z sukcesem.
Ad 70. Tak, zawsze był wyważony.
1. Jestem zdania, że nigdy nie powiedział niczego, co
byłoby sprzeczne z opiniami Stolicy Apostolskiej lub
jego biskupa. Nie umiem podać konkretnych
przykładów.
6. Gdyby dziś zadano mi pytanie czy na sto procent był
ekonomem, nie byłbym pewien. Ekonomstwo w
przeważającej części powierzone było „siostrom”.
Ad 76. 2. Był chory (miał przepuklinę?) i mimo tego
zachowywał spokój.
3. Pewnego dnia po kolacji, podczas gdy byliśmy w
trakcie obierania kartofli (on obierał razem z nami),
słyszałem, jak zwrócił się do jednego z seminarzystów
siedzących naprzeciw niego, mówiąc: „Arogancka,
zarozumiała mina”. Tego samego wieczoru, podczas
wieczornej modlitwy, ten sam seminarzysta wyznał
winy (nie wiem czego dotyczyła). To był jedyny raz,
kiedy uczestniczyłem w czymś takim. Byłem zaskoczony
słysząc go tak ostro reagującego.
4. Z natury był porywczy. Ale panował nad tym,
bowiem zawsze był spokojny i cichy. Dochodziło do
tego trochę melancholii.
Ad 77, proc. fol. 289. 2. Na polecenie lekarza musiał
codziennie jeść mięso, publicznie się z tego tłumaczył.
3. Wszystko robił razem z nami: w sypialni, w sali do
nauki, w kaplicy. Nigdy nie zakładał nogi na nogę.
Za moich czasów w sali do nauki miał krzesło z
oparciem; nie siedział w ławce uczniowskiej. W
refektarzu miał ławkę bez oparcia. W kaplicy trzymał
się wyprostowany, ręce założone jedna na drugą, oczy
zamknięte, głowa odrobinę nachylona. Za moich
czasów nie wygłaszano jeszcze kazań. Dla ochrony
przed zimnem nosił gruby płaszcz. Nie wolno było grzać
się przy piecyku, a on nie robił tego, na co nam nie
pozwalał. Zatem on sam też się nie dogrzewał. Zimą

§ 752.
Roztropność

§ 753.
Siła

§ 754.
Panowanie nad sobą

§ 755.
Surowość
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nosił saboty i wkładał stopy do skrzynki z sianem, by je
tam ogrzać. Okna były bardzo nieszczelne.
4. Jako młody uczeń, nie potrafiłem osądzić spraw
wewnętrznych.
5. Z całą pewnością to robił i życzył sobie, byśmy
zawsze byli punktualni. Gdy spóźnialiśmy się,
musieliśmy całować ziemię.
Ad 78, proc. fol. 290. Myślę, że tak, ponieważ człowiek
ten, który cieszył się świetną opinią jako pisarz i który
był założycielem Zgromadzenia, żył skromnie pośród
nas. Słowo „ja” opuszczało jego usta niezwykle rzadko.
2. On sam też całował ziemię, gdy przychodził
spóźniony.

§ 756.
Pokora

Ex officio: Czy często przychodził za późno?
R.: Nie, rzadko.
Ad 81. Oczywiście. Tak myślę teraz i tak też myślałem w
przeszłości.
Okna nieużywanych pomieszczeń były zabite deskami.
1. Za moich czasów nie było osoby, od której byłby
zależny.
2. Bez wątpienia był oszczędny; zobowiązywał nas,
byśmy wysyłali nasze listy, na ile to możliwe w jednej
kopercie, tak, aby adresat rozsyłał je dalej. On sam robił
tak samo. Pisał swoje listy na skrawkach papieru i na
odwrotach otrzymanych listów. Wszystko to było
następnie sklejane tak, że tworzyło jeden ciąg.
3. On nie korzystał z używek, ale zażywał tabakę.
Używał jej, aby zapobiec chorobie.
4. Tak, był ludzki dla innych.
Ad 82. Zawsze postrzegałem go jako człowieka
przewyższającego innych.
Ad 87, proc. fol. 291. Jeszcze przed przeczytaniem
artykułu 198,3, słyszałem o cudzie, o którym wspomina
wyżej wymieniony artykuł. Opowiedzieli mi o tym nasi
ojcowie (SSCC), którzy przyjechali na wakacje z Buenos
Aires.

§ 757.
Ubóstwo

§ 758.
Oszczędność

§ 759.
Nadprzyrodzone dary
§ 760.
Uzdrowienia

Ad 90. Nie.
Ad 91. Oczywiście.
Ad 92. Nie.
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XXI świadek – Pan August Stolz
72 lata („de visu”)
Sesja XXVI z 12 września 1951 r.
Sesja XXVII z 19 września 1951 r.
Świadek obcował ze Sługą Bożym przez 7 lat
(od 1896 do 1903 r.)

Ad 3 interr., proc. fol. 292 respondit:
Przybyłem do Grave 13 września 1896 i mieszkałem
tam do 3 marca 1903 roku.
Odbyłem tam swoje studia klasyczne, filozoficzne i rok
teologii.
Był moim spowiednikiem. Aż do swojej śmierci był
moim przewodnikiem duchowym. Pisałem do niego co
dwa tygodnie, a on natychmiast mi odpisywał. Taki miał
zwyczaj. Powierzyłem ojcu Ramersowi około 30 listów i
kartek.

§ 761.
Ogólniki

Ad 4, proc. fol. 293. Z własnego doświadczenia. Jeśli
będę opowiadał coś, czego nie wiem ze swego
doświadczenia, zaznaczę to.
Ad 5. Nie.
Ad 6. Tak.
Ad 7. 1. Vide Ad 3.
2. Nie.
3. Ojca Delombaerda: Apostoł naszych czasów, Nolte:
Historische Skizze, Ramersa: Miles Christi, Mens
divinior.
Ad 8. Tak.
Ad 9. Tak, niewątpliwie.
Ad 13. 2. Opowiadał nam, że jako mały chłopiec
regularnie musiał czytać publicznie Ewangelię.

§ 762.
Dzieciństwo

Ad 18. Opowiadał nam, że dyrektor seminarium
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zapytany o to, co w pierwszej kolejności jest potrzebne
do powołania zakonnego, odpowiedział: „Rozum”. Na
drugim i trzecim miejscu była to nadal ta sama rzecz.

§ 763.
Wyższe seminarium

Ad 23. Nie interweniował, gdy mówiono, że nie chciał
odprawić swojej Mszy św. w miejscu urodzenia w imię
umartwienia. Moim zdaniem, on obawiał się wypływu
ludzi na młodego księdza.

§ 764.
Pierwsza Msza św.

Ad 26. W tej kwestii, pamiętam, jak opowiadał nam, że
lekarz przepisał mu niewłaściwe lekarstwo, które
doprowadziło go niemal do śmierci, mimo, że
wspomniany lekarz bardzo go lubił.

§ 765.
Choroba

Ex officio: Nie pomyślał Pan nigdy; on często mówi o
sobie samym?
R.: Nie, on był uosobieniem skromności. Opowiedział
nam to, by nas rozerwać.
Ad 27. Należy, iść – mawiał – szukać ludzi, chodzić do
nich od domu do domu.

§ 766.
Duszpasterstwo

A 29. 1. W przeddzień głoszenia misji ozdobił ze swymi
współbraćmi kościół. Następnego dnia wszystkie
ozdoby zniknęły, bowiem nie zgodził się na nie
proboszcz. Ojciec Berthier poprosił współbraci, by
pominęli tę kwestię milczeniem; to była największa
kara dla biednego proboszcza.
Ad 34, proc. fol. 294. Często na ten temat się
wypowiadał. Popieranie późnych powołań i tych
niezamożnych.

§ 767.
Cel Zgromadzenia

Ad 35. Myślę, że zbyt łatwo przyjmował kandydatów.
Do pokonania było wiele poważnych trudności.
Spośród nich, jedna z najważniejszych dotyczyła tego,
że nie znał on języka niemieckiego i że był zmuszony
polegać na sądach osób trzecich, na podstawie których
dopiero mógł stworzyć sobie opinię o uczniach
pochodzenia niemieckiego. Natura i charakter
niemiecki też były mu mało znane, tak że głębszy,
osobisty kontakt, który umożliwiałby wzajemne
zrozumienie i ewentualna dyskusję, był wykluczony.
To też mogło być jednym z powodów, dla których
wszyscy uczniowie z pierwszych lat musieli zostać
odesłani lub też sami odeszli. Kiedy wstępowałem do
Zgromadzenia jesienią 1896 było ich tylko trzech. Kiedy
zapytałem, co się stało z innymi, tych trzech
powiedziało mi, że są jeszcze na wakacjach.
Dla wielu z nich ideał ojca Berthiera musiał być też zbyt
wysoki. Wydawał im się on niedostępny, jak zresztą
cały plan późnych powołań. Niechlujny wygląd
budynków i całości odpychał raczej dusze mało
usposobione do ofiary, albo mało odważne.

§ 768.
Początki Dzieła
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Wspomniane trudności i liczne odejścia trwały także
cały rok po moim wstąpieniu, choć w mniejszej ilości.
Przychodzono i odchodzono do tego stopnia, że
powstał epigram: Jeden odchodzi, drugi zostaje:
requiescant in pace.
Sługa Boży przejawiał przy tym wszystkim zaskakującą
cierpliwość i wytrwałość. Od czasu do czasu wydawało
się, że on sam wątpił w możliwość realizacji swojego
projektu. Niektóre jego słowa zdawały się to
insynuować.
Innym problemem było to, że znajdował mało zdolnych
pomocników. W rezultacie zatrudnił do pomocy kilku
księży, jednak żaden z nich, wyłączając jego współbraci
z La Salette, nie był w stanie wznieść się na wyżyny jego
ideału, tak że kilku z nich raczej przeszkadzało niż
pomagało. Pewien opat Classen, który cierpiał na
początki uwiądu starczego, przekonał duchowieństwo
małego
miasta
Grave,
że
niewystarczająco
przestrzegamy postu w domu.
Ad 36, proc. fol. 295. Wielokrotnie nam mówił, że nie
chce działać inaczej niż w zgodzie ze Stolicą Apostolską.
Mówiono mi, że utrzymywał kontakty z kardynałem
Rampollą. A podczas jego pobytu w Rzymie, kardynał
Rampolla podniósł go na duchu i wybił z głowy wszelkie
wątpliwości związane z jego zaawansowanym wiekiem.
Tak nam powiedział.

§ 769.
Zgoda ze Stolicą
Apostolską

Ad 38. 1. Powodem było to, że poglądy tamtejszych
władz były bardziej tolerancyjne dla projektów
religijnych.
2. Czekało go tam łaskawe przyjęcie. Dobrze się tam
odnalazł. Pierwszym zadaniem w Holandii było
znalezienie domu. Kupił stare koszary i wchodzący w
ich skład szpital.
3. To były wielkie i niezliczone trudności. Znosił je po
męsku. Na podstawie pewnych plotek mogłem
wyciągnąć wniosek, że jego odwaga osiągnęła punkt
krytyczny. Jednakże dzięki jego wielkiej ufności w Boga
codziennie od nowa pokonywał trudności. Nawiązując
do nich, często mówił o św. Alfonsie z Ligurii, którym
musiał trzy razy od nowa zakładać swoje Zgromadzenie.
W pierwszych trzech latach, prawie wszyscy uczniowie
odeszli w dwóch turach.

§ 770.
Fundacja Zgromadzenia
za granicą

Ad 39, proc. fol. 296. Przynajmniej wtedy, gdy ja tam
byłem, prowadzono dla niego akcje propagującą jego
Dzieło w Niemczech. Co zrobił w tej kwestii we Francji,
nie wiem. Wysłał list do cesarza Wilhelma, by
zwolniono jego uczniów ze służby wojskowej.

§ 772.
Propagowanie Dzieła

Ad 40. 1. Ponieważ w Świętej Rodzinie można znaleźć
wszystko to, co może służyć za przykład.
2. Oczywiście.

§773.
Wybór Świętej Rodziny

§ 771.
Początkowe trudności
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Ad 41. Osobisty przykład, oto jego metoda. We
wszystkim, co nakazywał, wyrażał nadzwyczajnie wielką
miłość. Bardzo rzadko wydawał nakazy w dosłownym
tego słowa znaczeniu. Korzystał raczej z ogólnych
formuł jak: „Chcemy zrobić taką lub taką rzecz”.

§ 774.
Metoda kształcenia

Ad 42. Vide Ad 41.
Ad 43. Bał się śmierci. Często mówił też, że wolałby
umrzeć nagle, bowiem bał się męki umierania. Często
mówił i pisał na temat śmierci. Pod tym względem
cytował zdanie, które przeczytał na drzwiach celi w
klasztorze kartuzów w Grenoble: „Lepiej przecierpieć
życie bez przyjemności, by mieć przyjemność umierać
bez cierpienia”.

§ 775.
Opinia świętości

Ex officio: Jak to wszystko mogło być w zgodzie z cnotą
nadziei?
R.: Jestem przekonany, że chciał przezwyciężyć swój
strach przed śmiercią ogromnym zaufaniem do Boga.
Ad 44, proc. fol. 297. 2. Nie wiem. Dwa dni po jego
śmierci napisano mi, że on nie żyje. Po otrzymaniu tego
listu płakałem.
Ad 45. 1. W wysokim stopniu.
2. Vide Ad 1.

§ 776.
Cnotliwe życie

Ad 46. Tak, tak właśnie myślę. Jego życie w wierze było
heroiczne.

§ 777
Heroiczna wiara

Ad 47. Błędów nie cierpiał bardziej niż czegokolwiek na
świecie. Jak sam nam mówił, nieraz walczył z
ontologizmem w swych wykładach. Nie mógł wydać we
Francji jednej ze swoich książek: Etats chrétiens,
bowiem obawiał się, że nie dostanie imprimatur, gdyż
zbyt dużo go można było odnaleźć w zamyśle Kościoła.
Myślę, że wspomniana książka otrzymała imprimatur w
Rzymie.

§ 778
Pogarda dla błędu

Ad 48. 1. W wysokim stopniu. Gdyż miał on zwyczaj
wspominać kwestie wiecznej prawdy nawet w zwykłych
rozmowach, nie będąc natrętnym. Był na to zbyt
rozsądny.
2. Zawsze był skupiony. W kaplicy zamykał oczy. Często
słyszałem też, jak wzdychał w kaplicy.

§ 779.
Duch modlitwy

Ad 49. Tak, był w ogromnym stopniu. Często nalegał na
to, by doktryna i władza Kościoła były dla nas zawsze
miarodajne. Chętnie cytował św. Augustyna, który
powiedział kiedyś: „Gdyby sam anioł niebieski obwieścił
mi Ewangelię inna od tej, która głosi Kościół, nie
dałbym wiary aniołowi, lecz Kościołowi”.

§ 780.
Doktryna Kościoła
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Ad 50. Vide Ad 36.
Pewnego dnia poleciał mojej szczególnej uwadze
młodego,
około
szesnastoletniego
mężczyznę.
Wydawało mu się, że poddawany jest pokusom.
Uwzględniałem jego prośbę, a rozmowa z tym młodym
człowiekiem dowiodła słuszności wniosku ojca
Berthiera.
Ad 51, proc. fol. 298. Tak, zawsze nalegał na
konieczność życia w wierze.

§ 781.
Wizja wiary

§ 782.
Życie w wierze

Ad 52. W chwilach trudności i cierpienia odwoływał się
do słów św. Augustyna: „Ubi amatur non laboratur, aut
si laboratur, labor amatur”.
Vide Ad 35.
Wszystkie dotykające go trudności postrzegał jako
pochodzące z Bożej ręki: oto jego podejście.
Ad 53. Jego książki bardzo się do tego przyczyniały,
szczególnie jego książki o modlitwie dla różnych
stanów; przede wszystkim należy wymienić tu: Livre de
tous.

§ 783.
Szerzenie wiary

Ad 54. Zawsze nosił przy sobie relikwie.
Ad 55. Podczas odprawiania Mszy św. był zawsze
bardzo skupiony. Często zdarzało się, że po lub przed
konsekracji, pozostawał w zamyśleniu, w cichej
modlitwie, tak, że sprawiał wrażenie pochłoniętego
wyższymi sprawami.

§ 784.
Sposób odprawiania
Mszy św.

Ex officio: Czy powtarzał on słowa konsekracji?
R.: Nie wiem tego, mimo, że często służyłem mu do
Mszy św. Jednakże słowa konsekracji wymawiał powoli
i wyraźnie. Całkowicie literował te słowa.
Ad 56. 3. Od początku, zachęcał nas do codziennej
Komunii św. Często sprzeciwiał się jansenizmowi.
Prawie wszyscy praktykowali codzienną Komunię św.
Równocześnie zachęcał do komunii dzieci. Mówił nam,
że uważa za swój obowiązek dawać rozgrzeszenie
dzieciom poniżej szóstego roku życia.
4. Zawsze podawał nam Świętą Rodzinę jako przykład
wszelkich okoliczności życia. Jego dewizą było:
„Wszystko znajdziecie w Świętej Rodzinie”. Darzył
prawdziwym uczuciem Świętą Rodzinę.
5. Prawdziwym kultem darzył Matkę Boską z La Salette.
Nie nazywał jej inaczej niż matką Boską od łez i kazał
zrobić naturalnej wielkości posąg do kaplicy, jeden do
kościoła parafialnego w mieście i trzeci dla biskupa.

§ 785.
Pobożność

Ad 57, proc. fol. 299. Tak, jestem o tym przekonany.
Często zachęcał nas do cnoty nadziei. Nie przestawał
cytować wersetu Pisma: Iacta super Dominum curam

§ 786.
Heroiczna nadzieja
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tuam, ipse te enutriet. Vide 35 i 43.
Już z samego faktu założenia jego Zgromadzenia wbrew
trudnościom niemal nie do pokonania możemy
wnioskować heroizm jego ufności do Boga.
Ad 58-59. Vide Ad 57.
Ad 60. Wielokrotnie nakłaniał nas do tego, byśmy
polecali nasze sprawy dobremu Bogu. Mówiąc o
sprawach pilnych.
Ad 61. Nie mogę sobie przypomnieć czy wykazywał
nadzwyczajny strach przed piekłem.
Ad 62. Tak, to ten przypadek. Umiłowanie Boga było
centrum, wokół którego wszystko się obracało. Często
mówił mi, w obliczu dziewiczego charakteru: „Moje
dziecko, nie brakuje Ci niczego poza umiłowaniem
Boga”. Pod koniec życia napisał jeszcze książkę: „Sztuka
bycia szczęśliwym”. Nie było to nic innego niż pochwała
miłości do Boga.

§ 787.
Nadzwyczajne
umiłowanie Boga

Ad 63. Oczywiście. Ponieważ był wrogiem każdej
niedoskonałości i każdego grzechu. Cytował często
słowa Bossueta, który powiedział kiedyś: „Ogarnęło nas
nieubłagane przygnębienie od chwili, gdy straciliśmy
upodobanie Boga”.
Ad 64. 1. Tak, w środku największych trudności w ogóle
nie stracił spokoju ducha.
Ex officio: Skąd Pan wie, że zachował spokój ducha?
R.: Gdyby tak nie było, porzuciłby swoje
przedsięwzięcie.

§ 788.
Poddanie woli Boga

2. Był zupełnie oderwany od rzeczy ziemskich.
3. Był bardzo skromny, jeśli chodzi o wszelkie potrzeby
tego życia: ubranie, mieszkanie, etc.
Ad 65, proc. fol. 300. 1. Przede wszystkim przez jego
liczne pisma i przez trwającą trzydzieści lat pracę
misjonarza.
2. Vide Ad 1.
3. W konfesjonale był artystą. Był nadzwyczajnie
roztropny; próbował wzbudzić w duszach ufność do
Boga. Cechowała go nadzwyczajna znajomość, co
bardzo było mu przydatne w konfesjonale. Był bardzo
cenionym spowiednikiem; z tego co pamiętam, niemal
wszyscy uczniowie spowiadali się u niego. Raz (w
okolicach 1900 r.) proszono go, by udał się do
umierającej francuskiej dziewczynki, (zdaje się, że byli
to bogaci ludzie). Zgodził się. Sam nam to opowiadał
lub przynajmniej pozwolił usłyszeć. Lecz wiem, że przez
jakiś czas był nieobecny.

§ 789.
Umiłowanie bliźniego
§ 790.
Roztropny spowiednik
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Co się tyczy dręczonych wątpliwościami, które
rozwiewał, był bardzo wnikliwy, ale wymagał
bezwarunkowego posłuszeństwa.
Ex officio: Skąd Pan to wie?
R.: Sam byłem dręczony wątpliwościami, jednakże
niedługo. Zresztą, słyszałem go mówiącego dość często
do innych wątpiących, również przez ojca Trampe, jak
również przez mistrza nowicjatu.
Miał zwyczaj mówić: „Nie szydźmy zbytnio z mających
wątpliwości: dziękujmy raczej Bogu, że są jeszcze
ludzie, którzy mają bojaźń Bożą”.
4. Napisał mały traktat na temat asystowania przy
umierającym. Vide Ad 3 (francuska dziewczynka).
5. Jego celem było zbawienie dusz.
6. Założenie Zgromadzenia i szkół apostolskich.

§ 791.
Gorliwość zbawiania
dusz

Ad 66, proc. fol. 301. Jego miłość była absolutnie
szczera. Była również powszechna. Mimo że był
Francuzem, kochał wszystkich bez wyjątku, Niemców
również. Nota bene, w kwestii kilku uczniów:
Westfalczyków, Reńczyków i Bawarczyków osobiście z
troską mówił mi kilka razy: „To są ludzie potrafiący
wszystko zrobić”. To się samo przez się rozumie, że jego
miłość była nadzwyczajna.

§ 792.
Powszechna i
nadprzyrodzona miłość

Ad 67. 1. Okazywał wielką troskę chorym. Sam byłem
często chory i doświadczyłem jego troski i wielkiej
miłości dla chorych. Bez wątpienia nie rezygnował z
tego nawet w obliczu słabości, zupełnie jakby chciał,
żebyśmy się skarżyli z powodu każdej błahostki.
Oczywiście możliwe jest, że w tak wielkiej liczbie
uczniów, był jeden lub dwóch chorych, o których on nie
wiedział. Lecz tu chodzi o wolę.
2. Vide Ad 1.

§ 793.
Troska o chorych

Ad 68. 1. Troszczył się bardzo o różne narodowości.
Nigdy podczas mojego pobytu, nie miał miejsca konflikt
między różnymi narodowościami.

§ 794.
Troska o wzajemną
miłość

Ad 69. Wielu ubogich przyjmował bezpłatnie.
Ad 70. Tak, bardzo. Vide Ad 18.
1. Z wszystkim co robił, zwracał się zawsze do Rzymu.
Vide Ad 47.
2. Wiem, że zawsze był w dobrych stosunkach z
biskupem i że ten chętnie zgadzał się na jego prośby;
tak nam mówił.
3. W swojej służbie był zawsze roztropny i gorliwy.
Pewnego razu odwiedzał rodziny z parafii, w której miał
głosić misje. Zobaczył robotnika pracującego ze swym
synem w winnicy. Gdy chłop spostrzegł ojca Berthiera,
nakazał swemu synowi zaintonować Marsyliankę, co
ten natychmiast uczynił. Ale ojciec Berthier nie dał się

§ 795.
Heroiczna roztropność
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zniechęcić, mimo wszystko zbliżył się do nich i
pochwalił ojca za piękny głos syna. Wieśniak
natychmiast się odwrócił, a ojciec Berthier zwrócił mu
uwagę, że syn koniecznie powinien pozwolić usłyszeć
swój śliczny głos tego wieczora w chórze i że on sam
również powinien przybyć, by usłyszeć własnego syna.
W ten sposób tak ich podbił, że obaj uczęszczali na
misje. Tak nam to opowiedział.
4. Wiem, że musiał uporać się z ważną korespondencją.
Lubił cytować słowa św. Bernarda: „Ten, kto chce być
sam dla siebie przewodnikiem, powierza się szaleńcowi
jako przewodnikowi”.
Można niemal powiedzieć, że wszystko opierał na tej
zasadzie. Jednym z jego ulubionych wersetów Pisma
był: „Prudentia scientia sanctorum”. Mówił również za
św. Teresą: „Gdybym miał wybierać między
spowiednikiem bogobojnym, lecz mniej roztropnym, a
mniej bogobojnym, lecz roztropnym, wybrałbym tego
ostatniego”.
Ex officio: Niemniej jednak nie był roztropny w wyborze
kandydatów: Vide Ad 35.
R.: W jego wielkim staraniu o zbawienie dusz i równie
wielkiej ufności w Boga, myślał, że będzie umiał sobie z
nimi poradzić.
5. Vide Ad 65. 3.
6. Pozostawił to siostrom.
Ad 71, proc. fol. 302 1. Vide Ad 62.
Ad 72. Tak, podczas Mszy św. często odmawiał
modlitwę „pro defuncto patre et matre”. Zachęcał nas
często do modlitwy za dobrodziei.

§ 796.
Wdzięczność

Ad 73. Bardzo kochał prawdę. Trzymał się faktów.
Zawsze mówił prawdę.

§ 797.
Szczerość

Ad 74. Tak, nawet bardzo. Przywiązywał do nich dużą
wagę. Często cytował nam słowa misjonarza, ojca
Bridaina: „Panowie, bądźcie zawsze mili i miejcie
uśmiech na twarzy, a dusze będą wasze”.

§ 798.
Kurtuazja

Ad 75, proc. fol. 303. Był niebywale bezinteresowny.
Przejawiało się to tym, że niczego nie zachowywał dla
siebie.
Vide Ad 64,2.

§ 799.
Bezinteresowność

Ad 76. Oczywiście.
2. Bez wątpienia, ciągle był cierpiący; wydaje mi się, że
miał chore jelita.
3. Raz ujawnił się jego francuski temperament.
Któregoś dnia, pan van Groeningen, bez pozwolenia
prosił o pomoc i ulżenie w gnębiącej go chorobie
przełożoną sióstr redemptorystek z Velp. Na jego

§ 800.
Siła
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polecenie musiałem po niego pójść. Ojciec Berthier był
na niego bardzo zły.
Uczeń Jallet, średnio zdolny, ale już scholastyk, nie
mógł już jawnie uczestniczyć w lekcjach. Ojciec Berthier
za wszelką cenę chciał, żeby mu się udało (zdać
egzamin – przyp. tłum.). Ale w związku z tym, że za
każdym razem ponosił porażkę, Ojciec Berthier tak
bardzo się zdenerwował że aż mi było żal tego młodego
człowieka. Któregoś dnia ojciec Berthier zapytał mnie
po spowiedzi czy nie zagalopował się z uczniem Jallet.
Później ten młodzieniec odszedł od nas. Nie wiem, czy
zrobił to dobrowolnie, czy nie.
Ja sam też byłem kiedyś obiektem jego chwilowej
złości. Rzuciłem łopatą w jednego z kolegów, gdyż
byłem zbyt leniwy, żeby mu ją podać. Ojciec Berthier to
widział i uznał to za skrajnie nietaktowne. Zwrócił się
do mnie tymi słowy: „Czy w was siedzi szatan?”.
To były rzadkie przypadki.
4. Z natury był porywczy. Jednakże potrafił panować
nad sobą najczęściej w takim stopniu, że można go było
wziąć za najspokojniejszego z ludzi.
Sługa Boży powiedział kiedyś, że gdyby miał kiedyś
żałować błędu, to byłaby jego zbyt duża dobroć dla nas.
Ad 77, proc. fol. 305. Umartwienie osiągnęło u niego
stopień heroiczny. Z tego, co wiem, mimo że często
chorował podczas wszystkich lat, które tam spędziłem,
nie był u lekarza. Jednakże szczytem jego wystąpień na
ten temat były rekolekcje, które sam wygłaszał, z braku
właściwej osoby. Dla tego leciwego człowieka
oznaczało to wygłaszanie trzech wykładów dziennie,
wysłuchanie całej wspólnoty na spowiedzi i przy tych
okazjach bez wątpienia było dużo spowiedzi
powszechnych. Pamiętam, że osłabł na dziesięć dni po
jednych z rekolekcji. Przyczyniła się do tego też
nieprawdopodobna ilość pracy, jaką wykonywał. Nie
widziało się go nigdy niezajętego. Często myślałem, że
za przykładem św. Alfonsa Ligurii złożył śluby, że nie
będzie tracił ani jednej minuty. Będąc porządkowym
pomyliłem się raz, budząc wszystkich o godzinę za
wcześnie. On się ucieszył, gdyż mógł pracować o
godzinę dłużej.
W klasie siedział, nie krzyżując nóg, na zwykłej szkolnej
ławce bez oparcia. Niemożliwe jest i to zresztą
nieprawda, żeby zawsze trzymał się prosto. Gdyż
niemożliwe jest jednoczesne pisanie i trzymanie się
prosto. W dużej Sali do nauki znajdował się mały
piecyk. Nigdy nie widziałem go ogrzewającego się przy
nim.
1. To mi jest nieznane i zresztą tego nie podejrzewam.
Nie chciał zwracać na siebie uwagi. Nie podejrzewam,
żeby nosił żelazny łańcuszek. Był na to zbyt słaby i
rozsądny.
Dużo mówił o umartwieniu. Często cytował werset:

§ 801.
Panowanie nad sobą

§ 802.
Heroiczne umartwianie
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„Qui Christi sunt, carnem suam crucifixerunt cum
concupiscentiis. I miał zwyczaj mówić: “Dzieci moje, nie
możecie czynić dużych pokut, róbcie często małe
poświęcenia, przestrzegając ściśle regułę i pozbawiając
się małych rzeczy”. We wszystkich tych punktach
przodował, dając przykład.
2. Nie zwróciłem na to uwagi.
3. Życie wspólnotowe zawsze było przedmiotem jego
upomnień. Mówił: Mea Maxima paenitentia, Vita
communis.
4. Tak, jego wewnętrzne umartwianie przejawiało się
przede wszystkim jego ogromną powściągliwością,
którą zawsze zalecał swoim uczniom. Często mówił, że
powściągliwość jest dla księdza jedną z najważniejszych
zalet. Przy tej okazji zawsze powtarzał słowa z Pisma:
Mala aurea in lectis argenteis, qui loquitur verbum in
tempore suo.
Nadzwyczajnie umiłował samotność. Któregoś dnia
powiedział: „Dzieci moje, największym szczęściem dla
mnie byłoby schowanie się w kącie, gdzie mógłbym
rozmyślać, modlić się i pracować nad moimi dziełami”.
4. Tak, zawsze był dla nas przykładem. I bardzo
zachęcał do jej przestrzegania. Często cytował: Serva
regulam et regula te servabit.
Ad 78, proc. fol. 307. Tak, tak myślę. Pierwszym i
najgłębszym wrażeniem, jakie wywierał, była pokora i
skromność. Vide Ad 2.
1. Już wtedy dowiedziałem się od moich kolegów, że
postrzegają Sługę Bożego za osobę pokorną.
2. Nigdy nie robił sobie zdjęć i nie pozwalał, by robili je
sobie jego uczniowie.
Któregoś dnia rodzice jednego z uczniów zabrali go na
spacer po Grave i z tej okazji kazali mu zrobić zdjęcie.
To wywołało małą burzę. Uczeń dostał reprymendę
przy wszystkich.
Był tak bardzo pokorny, że gdy należało podjąć ważną
decyzję, zwoływał najstarszych uczniów, by wysłuchać
ich zdania.
Przedstawiał się i zachowywał się nadzwyczaj prosto i
skromnie. Doceniał te zaletę też u podległych mu ludzi.
Gdy chciał dać dobra ocenę nowo przybyłemu, miał
zwyczaj mówić: „Przynajmniej nie jest zawyżona”.
Odraza napawało go wszystko, co pachniało
ekscentryzmem i pychą. To dlatego nie pozwalał na
zbyt wypielęgnowane włosy. Kiedy czyjaś czupryna była
zbyt bujna, pociągał tego kogoś za włosy mówiąc:
„Ogarnij je moje dziecko”. Widziałem i słyszałem to
często.
3. Miał skromne mniemanie o sobie samym. Prosił
zawsze o nasze modlitwy.
4. Często mówił: „Nie należy robić zbyt dużo hałasu
(zamieszania). Nie ci nawracają świat, którzy robią
wiele hałasu lecz ci, którzy pracują w pokorze i

§ 803.
Umartwienie
wewnętrzne

§ 804.
Pokora

197

skromności”.
Miał zwyczaj mawiać: „Mieszkajcie, jak tylko można,
schowani”.
Ad 79, proc. fol. 308. W stosunku do Papieża i biskupa
był posłuszny w niemal skrupulatny sposób. Jego
zachowanie w stosunku do jego bezpośrednich
przełożonych jest mi nieznane. Jednakże bezustannie
zalecał swym uczniom absolutne posłuszeństwo. Jego
ulubioną maksymą odnoszącą się do tego punktu było:
Vir obediens loquetur victoriam. Nie znosił tak
sprzecznego z ideą posłuszeństwa krytycyzmu Inie
pozwalał na jego rozkwit, gdyż miał przykre
doświadczenia z początku Dzieła, dotyczące wyjazdu
tak wielkiej liczby uczniów. Według pewnych plotek, w
dużej mierze winna temu była krytyka kilku
malkontentów. Myślę, że istniał jakiś spisek.
2. Zgodnie z jego zasadami, jego posłuszeństwo było
nadzwyczajne.
3. Vide Ad 36 et 48,2.

§ 805.
Posłuszeństwo

Ad 80. Spośród cnót moralnych, czystość była wielce
upodobaną przez niego cnota, której nie przestawał
opiewać.
Jego łabędzim śpiewem była wspaniała rozprawa na
temat czystości. Można powiedzieć, że oddał się tej
cnocie z prawdziwą pasją. Lecz bez najmniejszych
wątpliwości, posuwał się w tym zbyt daleko: na
przykład poprosił nas kiedyś, żebyśmy przedłużyli
koszulkę Dzieciątka Jezus, na dużym obrazie w kaplicy,
ponieważ sięgała tylko do kolan.
2. Stan dziewictwa cieszył się jego dużym szacunkiem,
bronił go przed każdym atakiem.
3. Ona była zdrowa i zgodna z duchem Kościoła. Opierał
się przy tym na doktrynie Ojców. Napisał na ten temat
książkę. Potrafił wpaść w umiarkowaną złość, widząc
znieważanie starych panien, przynoszących zaszczyt ich
stanowi.

§ 806.
Czystość

Ad 81. Również na ten drugi fundament życia
zakonnego zwracał szczególną uwagę. On sam stawał
na głowie, dając prawdziwie heroiczny przykład.
Dowodzą tego stare, zaniedbane koszary i całkiem
prymitywne łóżka. To samo trzeba powiedzieć o jego
ubraniach. Wielokrotnie farbował swoja sutannę i swój
kapelusz. A kiedy umierał w domu jakiś uczeń, on
donaszał zawsze jego stare palto i pojechałby w nim
nawet kiedyś do Rzymu, gdyby jego uczniowie, w
tajemnicy, nie sprawiliby mu nowego; doskonale to
pamiętam.
Szkice swoich książek robił zawsze na resztkach
papieru, a na końcu sklejał te kawałki w całość. Z wielką
miłością i entuzjazmem mówił kilkakrotnie o św.
Franciszku z Asyżu, tym bezkonkurencyjnym mistrzu

§ 807.
Skrajne ubóstwo
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ubóstwa.
2. Tak, tak, nawet gdyby nie posiadał żadnej innej
cnoty, tę posiadałby mimo wszystko.
3. Z pewnością; nie korzystał z używek, poza tabaką.
Zażywanie tabaki przepisał mu lekarz na oczy; często
ubolewał, że musi jej używać. To właśnie osobiście mi
powiedział.
Opowiadał mi, że – jeszcze zanim zaczął pracować –
zbierał kwiaty na wzgórzach La Salette, by sprzedawać
je pielgrzymom. Z tego, co pamiętam, zarobił w ten
sposób 500 do 600 franków.
4. Tak, bez cienia wątpliwości. Vide Ad 67.
Ad 82, proc. fol. 309. Tak, bez cienia wątpliwości.
1. Tak, nawet w wysokim stopniu. Vide Ad 48.
3. Zawsze był skupiony i nieruchomy. Vide Ad 55.
4. Gdy któregoś dnia czytaliśmy żywoty świętych
Perpetui i Felicyty, on zapłakał i powiedział, że jesteśmy
niegodni, by doświadczyć męczeństwa. Uznałem to za
coś nadzwyczajnego, bowiem on z natury nie był
sentymentalny.
5. Vide Ad 50.
6. Myślę, że mogę to przyznać. Mówił: „Nawet jeśli
przeżyjecie,
będziecie
świadkami
strasznego
nieszczęścia”.
Odnośnie częstych odejść (przynajmniej moim
zdaniem) często mówił: „Erunt omnes docibiles Dei”.
Chciał przez to powiedzieć, jak myślę, że wszyscy
uczniowie na dłuższą metę wytrwaliby. Jeśli ta
interpretacja jest słuszna, była to bezpośrednia
przepowiednia.

§ 808.
Nadprzyrodzone dary

Ex officio: Czy słyszał Pan, jak powiedział w swoim
kazaniu na temat piekła, że jeden ze słuchaczy będzie
potępiony?
R.: Nie słyszałem tego.
7. Tak, miał to.
8. Bardzo cenił kontemplację. Zachęcał zawsze do
rozmyślań.
Ad 83, proc. fol. 310. Tak i to już za moich czasów.
Wszyscy postrzegaliśmy go jako świętego. Niektórzy z
nas zbierali nawet włosy, które mu obcinano. A długo
przechowywałem i czciłem dwa małe zawiniątka z jego
włosami.

§ 809.
Opinia świętości

Ad 84. Vide Ad 83.
Ad 85. Tego też nie mogę powiedzieć, ponieważ byłem
u siebie.
Ad 86. Vide Ad 85.
Ad 87. Moja siostra, zakonnica zakonu franciszkanek,

§ 810.
Uzyskane uzdrowienia
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bardzo długo cierpiała z powodu nieprawdopodobnie
silnych bólów głowy. Wysłałem jej mała paczuszkę z
włosami Sługi Bożego. W wyniku tego już pierwszej
nocy po ich zastosowaniu mogła spać, a następnie w
ogóle pozbyła się choroby.
Ad 88. Tak, on zalecał zawsze byśmy byli czujni i sam
też był czujny. Mawiał: „Młody człowiek, który nie
potrafi spuścić oczu, naraża się na tysiąc
niebezpieczeństw”.
Wielokrotnie mówił, że profesorowie powinni wplatać
religijne idee w swoje lekcje. Vide Ad 70. Często mi
mówił: „Moje dziecko, odpoczywaj w Bogu”. Był
zdeklarowanym duchowym przywódca powołań
zakonnych. Można powiedzieć, że on niemal popychał
dusze do zakonu, gdy odkrył symptomy powołania.
Przy tej okazji cytował często słowa św. Tomasza z
Akwinu: „Nawet jeśli diabeł namawia was, byście poszli
do zakonu, idźcie do niego”. Vide Ad 65.

§ 811.
Świadectwo
uzupełniające

Ad 89, proc. fol. 311. Nie.
Ad 90. Nie.
Ad 91. Tak.
Ad 92. Nie.
Ex officio: Dlaczego opuścił Pan zakon?
R.: Z powodów zdrowotnych. U siebie nosiłem sutannę
jeszcze przez dwa lata. Bardzo żałowałem, że musiałem
wrócić do domu. Do dziś jestem kawalerem. Staram się
pozostać wierny swojemu ideałowi.
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XXII świadek – W. O. Piotr Heinzen
profes zakonny Zgromadzenia Misjonarzy Świętej
Rodziny 69 lat („de visu”)
Sesja XXVII z 19 września 1951 r.
Świadek obcował ze Sługą Bożym przez półtora roku
(od lutego 1907 do października 1908 r.)

Ad 3 interr. Proc. fol. 312, respondit:
Znałem go, będąc uczniem od 8 lutego 1907, aż do jego
śmierci.
Ad 4, proc. fol. 313. To, co będę zeznawał, wiem z
własnego doświadczenia. Gdy będę mówił o czymś, co
wiem tylko z plotek, zaznaczę to.
Ad 5. Nie.

§ 812.
Ogólniki

Ad 6. Tak, w imię Boga.
Ad 7. 1. Vide Ad 3.
2. Tak i to bardzo.
3. Dużo. Ramersa: Mens divinior, Delombaerda: Un
Apôtre de nos jours.
8. Dużym.
Ad 9. To moje wielkie pragnienie.
Ad 41. Metoda była dobra dla spóźnionych powołań. Ja
sam miałem 26 lat. Chciał, byśmy zostali dobrymi
misjonarzami, lecz przede wszystkim chciał, byśmy stali
się pobożni. To był jego główny cel.

§ 813.
Metoda kształcenia

Ad 42. Na tyle, na ile byłem zdolny wyrobić sobie
zdanie, mogę powiedzieć, że był bardzo rozsądny. Był
surowy. Jednakże potrafił ustępować.
Gdy innym przychodziło to z trudnością, on zawsze był
dobry. Czytałem żywot św. Alfonsa z Ligurii i jestem
zdania, że jeśli św. Alfons jest wielkim świętym, to
ojciec Berthier jest nie mniejszym.

§ 814.
Jego zalety
jako przełożonego

Ad 45. 2. Naturalnie że tak, to się samo rzucało w oczy.

§ 815.
Heroiczna wiara
§ 816.
Duch wiary

Ad 48, proc. fol. 314. 1. Wydaje mi się, że ten człowiek
zawsze się modlił.
2. Można powiedzieć, że modlił się z wielką
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nabożnością. Cały był pochłonięty Bogiem.
Ad 54. Na każdych drzwiach zawiesiliśmy obrazek
świętego, a on zachęcał nas do tego, byśmy je całowali.
Radził nam również, byśmy na swoich stołach do pracy
stawiali obrazki świętych. Szczególną nabożność miał
dla wody święconej.

§ 817.
Szacunek dla obrazków
świętych

Ad 56. 5. O tak, darzył Ją ogromnym kultem. Jestem o
tym przekonany; mogę tak wnioskować z własnych
obserwacji, z jego pism i z założenia Zgromadzenia. To
łączyło się z tak wielkimi trudnościami, że gdyby nie
nadzwyczajna nadzieja, porzuciłby to wszystko.

§ 818.
Kult Matki Boskiej
z La Salette

Ad 64, proc. fol. 315. 1. Nie skarżył się. Był całkowicie
oddany woli Bożej.
2. Nie był przywiązany do rzeczy doczesnych, w
przeciwnym wypadku nie wstąpiłby do biednych
misjonarzy z La Salette i nie założyłby Zgromadzenia
Misjonarzy Świętej Rodziny.
3. Vide Ad 64. 2.
4. Niewiele z nim rozmawiałem. Podziwiał zawsze
kwiaty, z jego zachowania mogłem wywnioskować, że
wszystko odnosi do Boga.

§ 819.
Poddanie woli Boga

Ad 65, 1. W sposobie, w jaki witał nowo przybyłych.
Zgodnie ze swoim zwyczajem uściskał mnie. Z jego
zachowania mogłem wywnioskować, że kocha mnie
całym sercem.
2. To objawia się w jego dziełach. To była jego główna
cnota.
3. On nie spowiadał.
4. Za moich czasów nikt nie umarł.
6. Robił wszystko dla powołań. Zamieszczał ogłoszenia
w prasie, etc. by uratować powołania, które byłyby
stracone.

§ 820.
Umiłowanie bliźniego

§ 821.
Pomnażanie powołań

Ad 66, proc. fol. 316. To nie były pozory. On był ponad
narodowościami. To był pierwszy Francuz, którego
poznałem, który był ponad tymi sprawami.
Nie mogło być inaczej. Jego miłość musiała być
nadzwyczajna.

§ 822.
Powszechna miłość

Ad 69. Widziałem to na własne oczy. W wyznaczony
dzień biedacy z Grave przychodzili po jedzenie.

§ 823.
Umiłowanie ubogich

Ad 70. 6. W zarządzaniu dobrami doczesnymi był
ostrożny. Nie zadłużał się. Stolarz skarżył się kiedyś, że
bardzo trudno mu było uzyskać zgodę na kupno
drewna.

§ 824.
Roztropność

Ad 72. Jestem zdania, że był wdzięczny nawet za
najmniejsze rzeczy, szczególnie Bogu. Z własnego
doświadczenia wiem, że byliśmy zobowiązani

§ 825.
Wdzięczność
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dziękować naszym dobroczyńcom, zaraz po otrzymaniu
czegoś.
Ad 73. Nienawidził kłamstwa.
Ad 75. Był uosobieniem bezinteresowności.
Ad 76. Tak, jestem o tym przekonany; bez niej nie byłby
w stanie znieść tego wszystkiego.
3. Nie widziałem, by się kiedyś zapomniał. Zawsze nad
sobą panował.
4. Z natury był melancholijny i porywczy, ale element
porywczości dominował.

§ 826.
Siła

Ad 77, proc. fol. 317. To przejawiało się tym, że był
zawsze z nami, w sali do nauki, w sypialni, w refektarzu.
1. Nie widziałem tego. Całe jego życie było niczym
innym jak umartwieniem.
2. Tak, z powodu żołądka dostawał coś specjalnego.
3. Vide Ad 77, initium.
4. Tak, mogę tak wnioskować z jego umartwienia
zewnętrznego.

§ 827.
Heroiczne umartwienie

Ad 78. Tak, jestem o tym przekonany; gdyby nie to, nie
zniósłby tych upokorzeń. Nie słyszałem go mówiącego
obelgi.
1. Wszyscy byliśmy zdania, że Założyciel był bardzo
pokorny.
2. Nie było mnie tam, gdy czynił wyznanie win.
3. „Jestem tylko biednym grzesznikiem”; takie było
moje wrażenie i to mówili mi też inni.

§ 828.
Pokora

Ad 80. 1. Objawia się to w jego książkach i
Konstytucjach.
2. Dużym szacunkiem darzył ten stan. Słyszałem, jak to
mówił i czytałem na ten temat.
3. Była zdrowa.
4. Nie, nie znam ich.

§ 829.
Szacunek dla czystości

Ad 81. Ubóstwa przestrzegał bardzo ściśle.
2. Tak, raczej za bardzo niż zbyt mało.
3. Nie korzystał z używek. Zażywał tabakę, jako
lekarstwo na oczy.
4. Tak, to jest jasne.

§ 830.
Skrajne ubóstwo

Ad 82. Nie zauważyłem tego.
1. Tak, miał ducha modlitwy.
2. Nie umiem tego powiedzieć.
3. Jednoczył się z Bogiem. To było wyraźnie widać.
4. Moim zdaniem, miał dar łez.
8. Nie nauczył nas niczego, dotyczącego tej kwestii.
Ad 85, proc. fol. 318. Tak, po jego śmierci też. Bez
wątpienia wśród tych, którzy z nim obcowali. Nawet w

§ 831.
Nadprzyrodzone dary

§ 832.
Opinia świętości
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klasztorze, w którym mieszkam, w Szwajcarii.
Ad 86. Obecnie, od czasu rozpoczęcia procesu
beatyfikacyjnego, ta opinia zataczała coraz szersze
kręgi.
Ad 87. Sam niczego takiego nie doświadczyłem. Ale
doręczałem ojcu rektorowi skrypt zawierający opis
dwóch przypadków wysłuchania modlitw.
Matka naszego współbrata, ojca Otteny, opowiedziała
dwa cudowne przypadki, których stanowiła obiekt. Nie
przeczytałem tego uważnie.
Ad 88. Nie.
Ad 89. Nie.
Ad 90. Nie.
Ad 91. Oczywiście.
Ad 92. Nie.
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XXIII świadek – Pan Henryk Wols
58 lat („de visu”)
Sesja XXVII z 26 września 1951 r.
Świadek obcował ze Sługą Bożym przez półtora roku
(od marca 1907 do października 1908 r.)

Ad 3, interr. proc. fol. 320, respondit:
Przybyłem do Grave w marcu 1907 roku i mieszkałem
tam około trzech lat. Uczyłem się tam trochę łaciny i
historii Kościoła. Przez pierwszy rok mieszkałem w
koszarach, a następnie w Notre-Dame.
Ad 4. Z własnego doświadczenia. W kaplicy, w ogrodzie
i na spacerze. Jeśli będę zeznawał coś, o czym wiem z
pogłosek, dodam to.

§ 833.
Ogólniki

Ad 5. Nie.
Ad 6. Tak, to jest pewne.
Ad 7. 1. Vide Ad 3.
2. Rozmawiałem o nim z kilkoma ojcami.
3. Stricte na jego temat, nie.
Ad 8. Oczywiście.
Ad 9. Tak.
Ad 41. W jego stosunku do mnie było mnóstwo dobra i
ojcowskiej miłości. Był tak dobry, że zapomniałem o
domu rodzinnym. Kiedy po którejś wizycie rodzice się
ze mną żegnali, byłem bardzo rad. Mówił do mnie:
Moje biedne, małe dziecko. Mama zapytała mnie:
Dlaczego on cię nazywa „biednym dzieckiem”? Myślę,
ze było tak, gdyż był poruszony tym, że w tak młodym
wieku opuściłem dom rodzinny.
Oznaką jego dobroci i łaskawości było również to, że
dawał
nam
swoje
błogosławieństwo,
gdy
odchodziliśmy.
Czynił to z dużym szacunkiem. Brat, który był

§ 834.
Metoda kształcenia
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opiekunem, całował go wtedy w dłoń. Pamiętam, że
zwracał się wtedy do nas kilkakrotnie, ale nie pamiętam
co mówił.
Ad 44, proc. fol. 321. 1. Opowiadano mi trochę o dniach
po jego śmierci – myślę, że słyszałem to od ojca van der
Klaauwa – że Sługa Boży powiedział konając: „Duszę
się”. Wydaje mi się, że umarł w izbie pielęgniarskiej. W
momencie jego śmierci byliśmy w kaplicy w NotreDame. Byliśmy głęboko wzruszeni. Pan Stoop i ja
płakaliśmy.
Z pogrzebu nie pamiętam już niczego, nie pamiętam też
niczego z mowy pogrzebowej dziekana Sprangersa.
Nawet jeśli dziekan Sprangers wygłaszał kazanie, jest
mi ono nieznane.
2. Byłem wtedy w Notre-Dame i nie mieliśmy kontaktu
z głównym domem (domem matką).

§ 835.
Śmierć

Ex officio: Dlaczego odszedł Pan ze Zgromadzenia?
R.: Ojciec van der Klaauw poradził mi, bym nie
zostawał księdzem. Powiedziałem mu wtedy, że gdyby
istniała taka możliwość, chciałbym mimo wszystko
zostać w Zgromadzeniu. Ojciec van der Klaauw
odpowiedział mi, że być może mógłbym zostać jako
brat-pomocnik. Pojechałem więc jako brat do
Szwajcarii, lecz nie mogłem tam wytrzymać z powodu
biedy (zła) tego kraju.
Ad 45. 1. Oczywiście!
2. Już jako młody człowiek, postrzegałem go jako osobę
więcej niż zwyczajnie świętą. On wybijał się spośród
tych wszystkich osób, które widziałem wokół siebie.

§ 836.
Życie w wierze

Ad 48. 1. Zgodnie z tym, co myślałem wtedy, tak. Nadal
jestem tego samego zdania.
2. Dobrze mogłem mu się przyjrzeć w kaplicy. Oczy miał
zawsze zamknięte. Z jego postawy mogłem
wywnioskować, że był pochłonięty modlitwą.

§ 837.
Duch modlitwy

Ad 55, proc. fol. 322. Nigdy nie służyłem mu do Mszy
św. W pierwszym roku kilkakrotnie widziałem go
odprawiającego Mszę św. Od czasu do czasu stawał
nieruchomo przed ołtarzem, do tego stopnia, że
zastanawiałem się: „Zapomniał dalszego ciągu?”.
5. Przypominam sobie, że widziałem go raz klęczącego
przed obrazem Matki Boskiej z La Salette tak, że mógł
całować Jej stopy.

§ 838.
Sposób odprawiania
Mszy św.

Ad 65. 1. Pozdrawiał wszystkich. Uprzejmiej już nie
można. Nawet przed dziećmi, zwykle brudnymi jak
tylko można, zdejmował swój duży, francuski kapelusz
mówiąc: „Dzień dobry, moje dziecko, mój mały”.
Vide Ad 41.
4. Pamiętam, że gdy umierał jeden ze współbraci, ojciec

§ 839.
Szacunek dla wszystkich
§ 840.
Troska o umierających
206

Berthier wraz z cała wspólnotą odmawiał modlitwy za
umierających przed wystawionym Najświętszym
Sakramentem. Wywarło to na mnie głębokie wrażenie,
tym głębsze, że raz modliliśmy się w nocy, przed
zwyczajową godziną pobudki.
Ad 66. Nigdy nie słyszałem go mówiącego mało
przyjemne słowo. Wielokrotnie widziałem go
rozmawiającego z ojcami pochodzenia niemieckiego,
Carlem i Trampe i odniosłem wrażenie, że nie robiło to
dla niego różnicy.

§ 841.
Powszechna miłość

Ad 67. 1. Twierdzenie to jest sprzeczne z
rzeczywistością. Gdy przeczytałem to w artykule, byłem
głęboko zaskoczony. Poszedłem nawet przedstawić to
księdzu proboszczowi.
2. Vide Ad 67,1.
Ad 72, proc. fol. 323 Gdy jako mały chłopiec
wyświadczyłem mu drobną przysługę, zawsze okazywał
swa wdzięczność. Był nawet wdzięczny za naszą
wdzięczność i okazywał to, podając rękę do
pocałowania.
Ad 74. Vide Ad 65,1.
Gdy bp Hoffman przybył, by udzielić święceń w naszym
klasztorze, on zaprzyjaźnił się z towarzyszącymi
biskupowi księżmi, pozostał jednak wobec nich pełen
szacunku. My wszyscy razem witaliśmy biskupa.

§ 842.
Wdzięczność

§ 843.
Kurtuazja

Ad 77. 3. Ze wszystkimi dzielił sypialnię, salę do nauki i
refektarz. Za moich czasów nie było ogrzewania. Ojciec
Berthier wkładał nogi do skrzynki.
5. Brał udział we wszystkich ćwiczeniach wspólnoty i w
miarę możliwości w przerwach.

§ 844.
Ciągłe umartwienie

Ad 78. Trudno było się domyślić, że to on, ojciec
Berthier był przełożonym. Jego pierwszy asystent,
ojciec Carl, był bardziej władczy (pewny siebie).

§ 845.
Pokora

Ad 80. 1. Gdy przyjechała mnie odwiedzić mama,
grzecznie ją przywitał, kłaniając się. Nie podał jej ręki
ani na powitanie, ani na pożegnanie. Przyciągnął mnie
do siebie, jakby chciał powiedzieć: „Teraz jest mój, a
nie Pani”.

§ 846.
Czystość

Ad 81, proc. fol. 324. Już wtedy często mówiłem do
siebie: „Jak ubogie życie prowadzi ten ojciec!”. Ale całe
jego otoczenie było biedne.
2. W miarę możliwości zakonnicy wszystko robili sami.
3. Byłem zaskoczony ilością zażywanej przez niego
tabaki. Barwiła ona jego sutannę na brunatno, tak, że
od przodu wyglądał jak kapucyn, choć bez brody.
Zresztą jego sutanna też była znoszona.

§ 847.
Ubóstwo
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Ex officio: Dlaczego zażywał aż tyle tabaki?
R.: Nie śmiałem go o to zapytać.
4. Tak, był taki. Zawsze był uprzejmy i dobry.
Ad 90. Gdy, pierwszy raz po wstąpieniu, przyszedłem
do refektarza, musiałem przedstawić się ojcu
Berthierowi, a on mnie uścisnął i przekazał mi
pocałunek pokoju – policzek do policzka. Również
wszyscy obecni przekazali mi taki pocałunek pokoju, tak
że miałem kontakt z nieogolonymi twarzami.
Kilkakrotnie przechadzałem się z nim pod ramię.
Ewidentnie stanowiło to dla niego oparcie.

§ 848.
Człowieczeństwo
§ 849.
Świadectwo
uzupełniające

Ad 91. Tak, bez najmniejszego wątpienia.
Ad 92. Nie.
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XXIV świadek – Pan Jan Sieringh
68 lat („de visu”)
Sesja XXIX z 3 października 1951 r.
Świadek obcował ze Sługą Bożym przez 4 lata
(od 1898 do 1902 r.)

Ad 3 interr., proc. fol. 326, respondit:
Przybyłem do Grave w okolicach końca 1897 r. lub w
1898 r. Przynajmniej tak myślę. Odszedłem w 1902 r.
Początkowo uczyłem się w szkole apostolskiej.
Następnie w październiku 1901 r. wstąpiłem do
nowicjatu. Wyłączając pierwsze półrocze, ojciec
Berthier był moim przewodnikiem duchowym i moim
spowiednikiem.
Ad 4. Z tego, co sam widziałem. Jeśli będzie inaczej,
powiem to.
Ad 5. Nie.
Ad 6. Tak i ku chwale jego sługi.

§ 850.
Ogólniki

Ad 7. 1. Tak. Vice Ad 3.
2. Tak, bardzo często, ale dopiero po opuszczeniu go.
3. Częściowo książkę ojca Delombaerda: Un Apôtre de
nos jours.
Ad 8. Bardzo dużym szacunkiem.
Ad 9. Z całego serca. Dla niego jestem gotów na
wszystko, poza złożeniem przysięgi.
Ad 41-42. Gdy myślę o tym, jaki był wobec mnie, dla
mojego życia wewnętrznego, muszę dodać, że był dla
nas samym dobrem. Ojciec Berthier zwracał się do
mnie zawsze „mój mały” lub też „mój mały Janie”, np.
gdy
pewnej
nocy,
dręczony
wątpliwościami
dotyczącymi czystości, przybiegłem do jego łóżka. Gdy
odchodziłem, uczynił znak krzyża na moim czole.
Pewnego dnia, w przeddzień włożenia habitu, swą

§ 851.
Jego zalety jako
przełożonego
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mimiką sprawił, że zrozumiałem, że do tej chwili na
wiele spraw przymykał oczy, lecz od tej chwili będzie
prowadził „zaciekłą wojnę”. Te słowa Sługi Bożego nie
przestraszyły mnie. Należy tu wspomnieć pewien
incydent. Pewnego dnia, mężczyzna – już nieżyjący
zresztą, pochodzący z Boxtel, nazywał się, zdaje się,
Groot – wszedł do refektarza i położył się przed ojcem
Berthierem. Myślę, że prosił o wybaczenie, ale na
pewno, by pozwolono mu zostać. Ojciec Berthier ze
spokojem powiedział: „Moje dziecko, niech Pan
usiądzie”. Niemniej jednak osoba ta nie pozostała.
Ojciec Berthier nigdy nikogo nie odsyłał, chyba, że
zmuszało go do tego jego sumienie. Któregoś dnia –
długie lata potem – byłem u tego pana Groot w Boxtel.
Powiedział mi: „Ten ojciec Berthier… jeśli pójdę do
piekła, to będzie jego wina”. Nie powiedział mi nigdy,
dlaczego musiał opuścić zakon. Myślę, że został
wydalony, bowiem przedtem on też darzył ojca
Berthiera dużym szacunkiem.
Kiedy dzieliłem się swoimi wątpliwościami z ojcem
Berthierem, zawsze, przynajmniej chwilowo, mnie
uspokajał. Gdy rozmawiałem z nim o moich
problemach, prosił zawsze o pozwolenie użycia tego co
usłyszał podczas spowiedzi. Nie pozwalał mi nigdy na
spowiedź nadzwyczajną.
Ad 45, proc. fol. 328. Tak, nie tyle cnotliwego, ile
bardzo cnotliwego.

§ 852.
Cnotliwe życie

Ad 46. Byłem dzieckiem między piętnastym a
osiemnastym rokiem życia; jak mógłbym to osądzić?
Dziś myśląc o tym wszystkim ponowie, mogę
powiedzieć, że wiódł życie w głębokiej wierze.
Ad 48. 1. Tak, moim zdaniem zawsze zajmował go Bóg.
Zawsze miał na wpół przymknięte oczy, ciągle
wzdychał; nie słyszałem, co mówił. Z jego zachowania
wnioskowałem, że ustawicznie się modlił.
2. Vide Ad 48,1.

§ 853.
Duch modlitwy

Ad 50. Tak, bowiem zawsze w lot mnie rozumiał.
Wynikało to z jego dążenia do zbawienia dusz i z jego
miłości do Boga.

§ 854.
Wizja wiary

Ad 51. W tamtych czasach duch wiary był powszechny
wśród uczniów. Myślę, że on go zapoczątkował.

§ 855.
Promieniująca wiara

Ad 55. Przed ołtarzem ani się nie spieszył, ani nie
przedłużał. Pewnego dnia służąc mu do Mszy św.
podczas obmywania dłoni, wylałem na jego palce wino.
Zatrzymał się na chwilę nie patrząc na mnie, przerwał
modlitwę i bardzo spokojnie powiedział: „Co za
nieszczęście, wylał wino”. A następnie spokojnie
kontynuował.

§ 856.
Sposób odprawiania
Mszy św.
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Ad 63, proc. fol. 329. Tak, mogę tak wnioskować z jego
sposobu bycia.
Ad 64. 1. Znając warunki, w jakich żył i przeciwności,
jakie spotykał na swej drodze, należy to przyznać.
2. Jego odosobnienie było więcej niż zwyczajne.
3. Wszystko co miał, włożył w Zgromadzenie i niczego
nie wydawał na siebie.
4. Nie potrafię przytoczyć konkretów.

§ 857.
Oddanie woli Boga

Ad 65. 1. W stosunku do mnie, przez jego współczucie
dla mojego stanu. Był ojcem dla wszystkich uczniów i
nazywał ich wszystkich: Moje dziecko.
2-3. Vide Ad 41-42.

§ 858.
Umiłowanie bliźniego

Ad 67. Ja sam nie chorowałem. Jednakże on był
zatroskany moim zdrowiem. Mogę podać przykład. Gdy
pewnego razu byłem poważnie przeziębiony, ojciec
Berthier założył mi na klatkę piersiową kawałek flaneli.
Podczas zwyczajowej zmiany bielizny zapomniałem
zdjąć ten kawałek flaneli, w wyniku czego nabawiłem
się robaków (wszy) na ciele. Siostry doniosły o tym ojcu
Berthierowi. Ten wezwał mnie do sypialni, abym cały
się przebrał. Przez pierwsze dni oddzielano moją
bieliznę od reszty.
Patrząc na zespół cech ojca Berthiera, dochodzi się do
wniosku, że musiał się troszczyć o chorych. Inne
zachowanie byłoby sprzeczne z jego naturą.

§ 859.
Troska o chorych

Ad 69, proc. fol. 330. Gdy wychodził, zbiegały się
wszystkie okoliczne dzieci, by ucałować jego krucyfiks.
Pewnego dnia podczas kolacji usłyszał dochodzący z
ulicy krzyk. Natychmiast wysłał tam ucznia, by
sprawdził, czy nie potrzeba tam duchowej pomocy.

§ 860.
Umiłowanie ubogich

Ad 70. W każdym razie był roztropny. Vide Ad 44.
5. Vide Ad 50. Nigdy nie odsunął mnie od stołu Komunii
św.

§ 861.
Roztropność

Ad 74. Tak, był uprzejmy. Nie znał holenderskiego, lecz
gdy korzystał z tłumacza, można było odgadnąć jego
odczucia z jego gestów. Nigdy nie podawał reki
kobietom, robił to, nie urażając ich.

§ 862.
Kurtuazja

Ad 75. Mogę to powiedzieć. Ponieważ, gdy
odchodziłem, powiedział mi, że nigdy nie zapłaciłem
pełnego czesnego i żebym nie przejmował się
wydatkami, jakie poniosło Zgromadzenie z mojego
tytułu. Uwolnił mnie od wszystkich długów, bowiem
wiedział, że będę się tym później gryzł.

§ 863.
Bezinteresowność

Ad 76. 5. Zawsze myślałem, że jest najłagodniejszym z
ludzi. Zawsze miał taki sam humor. Jeśli był z natury
porywczy, to musiał nadzwyczajnie nad sobą panować.

§ 864.
Panowanie nad sobą
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Ad 77, proc. fol. 331. 1. Nie jadł nigdy poza wspólnymi
posiłkami, które podawano trzy razy dziennie. Jadł je w
refektarzu razem ze swoimi uczniami.
2. Do obiadu pił szklaneczkę wina. Nie wiem, czy robił
to z przepisu lekarza. Wydaje mi się, że na początku
tłumaczył się, że jest zmuszony odejść od reguły.
3. Wszystko robił wspólnie z nami.
4. Człowiek, który żyje w ten sposób, mając zawsze
zamknięte oczy, musi się umartwiać wewnętrznie.
5. Bez przerwy nalegał na przestrzeganie reguły. Sam
też jej przestrzegał, do tego stopnia, że wyrobiłem
sobie na ten temat opinię. Był dla nas wszystkich
przykładem. Rano nigdy nie był ostatni.

§ 865.
Ciągłe umartwienie

Ad 78. Myślę, że nie do końca był świadomy tego, że
był obdarzony tyloma talentami. Nigdy nie baliśmy się
go. Między nami, uczniami, relatywnie mało o nim
rozmawialiśmy.
3. Myślę, że nie miał wysokiego mniemania o sobie, ale
w rozsądnej mierze.
4. Nie powinniśmy oceniać naszego Zgromadzenia
wyżej niż inne, ale musieliśmy je kochać bardziej niż
inne.

§ 866.
Pokora

Ad 80. 1. „Niech nas Bóg chroni”, powiedział pewnego
dnia, „przed popełnieniem w tym domu grzechu
przeciw czystości, nawet najmniejszego”.
2. Stan ten był mu najmilszy ze wszystkich; objawia się
to w jego książkach.
3. Moim zdaniem, był to bardzo umiarkowany człowiek.
Szanował też stan małżeński, co możemy zauważyć w
jego Livre de tous.

§ 867.
Umiłowanie czystości

Ad 81, proc. fol. 332. Tak, był ucieleśnieniem prostoty i
ubóstwa. Swoje książki pisał na kopertach i skrawkach
papieru.
3. Poza tabaką, nie korzystał z używek. Zażywał ją na
polecenie lekarza, z powodu kataru.
4. Nie mogę potwierdzić, że był nieludzki; ja uważam że
było odwrotnie.

§ 868.
Heroiczne ubóstwo

Ad 82. Tak, trochę na pewno.
1. Tak, miał go na pewno.
2. Po jego sposobie bycia, po jego nieprzerwanym i
prostym obcowaniu z Bogiem, wnioskuję, że tak. Był
jednak zbyt skromny, by odsłonić się w tej kwestii.
Bardzo chciał stanowić przykład dla swoich uczniów, ale
nie chciał być postrzegany jako człowiek nadzwyczajny.
3. Vide Ad 48. Dało się zauważyć: że nie był to człowiek
roztargniony.
4. Z tego co wiem, to nigdy nie widziałem go
płaczącego.
5. Znał mnie na wskroś, lecz, być może, powodem tego
był fakt, że zwierzałem mu się ze wszystkiego.

§ 869.
Nadprzyrodzone dary
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Ad 83. Wszyscy darzyliśmy go ogromnym szacunkiem.
Opierał się on na jego świętym życiu. Postrzegaliśmy go
jako nadzwyczajną osobę. Nie wychodziliśmy z
klasztoru.

§ 870.
Opinia świętości

Ad 84. Vide Ad 83.
Ad 85. Po spotkaniu z ojcem Berthierem w 1905 roku,
straciłem go z oczu. O jego śmierci dowiedziałem się
długo po niej. Wraz z moją żoną byliśmy na jego grobie
na przełomie lat 1932-1933.
Ad 88. Słyszałem go, jak mówił: „Kościół nie potrzebuje
dobrych dzieci, lecz dzieci świętych”. Ojciec Berthier
nigdy nikogo nie obraził. Pewnego dnia zauważył, że
nigdy nie zgłosiłem się do czyszczenia ubikacji.
Natychmiast mnie wyznaczył. Któregoś dnia powiedział:
„Niegdyś bluźniono w tych koszarach, lecz odtąd muszą
być domem modlitw”.
Gdy rozmawialiśmy o mojej profesji, ja wysuwałem
argumenty na nie, odkrywając, że nie wynikają one ze
ślubów posłuszeństwa czy czystości, lecz ze ślubów
ubóstwa, on uśmiał się i powiedział: „Ach rozumiem, że
oczekujesz na wielki spadek”. Jako nowicjusze żyliśmy
tam jak w niebie; płakałem rozstając się z sutanną.
Nigdy nie widziałem go niezajętego.
Jego posunięcia nie były ani zbyt szybki, ani zbyt wolne.

§ 871.
Świadectwa
uzupełniające

Ad 91. Oczywiście.
Ad 92. Nie.
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XXV świadek – Pan Jan Stoop
63 lata („de visu”)
Sesja XXX z 10 października 1951 r.
Świadek obcował ze Sługą Bożym przez rok
(od 1907 do 1908 r.)

Ad 3 interr., proc. fol. 335, respondit:
Przybyłem do Grave w czerwcu 1907 r. Mieszkałem tam
trzy lub cztery lata. Wydalono mnie, bo pobiłem
Niemca. Następnie wstąpiłem do Ojców Towarzystwa
Maryi. Pierwsze trzy lub cztery miesiące spędziłem w
koszarach, gdzie nauczyłem się tylko francuskiego.
Następnie przeniesiono mnie do Notre-Dame. Mimo to
codziennie wracałem do koszar, do pracy w drukarni,
tak że codziennie widziałem Sługę Bożego. W chwili
jego śmierci byłem w Notre-Dame.
Ad 4. To co zeznam, wiem z własnego doświadczenia.
Jednakże, gdy będę zeznawał coś, co wiem ze słyszenia,
powiem to.
Ad 5. Nie, w ogóle.

§ 872.
Ogólniki

Ad 6. Tak.
Ad 7, 1. Tak, dobrze go znałem.
2. Nie, rzadko.
3. Nie, nic.
Ad 8. Tak, ogromnym, mimo że ganił mnie, lecz po
przyjacielsku.
Ad 9. Tak.
Ad 40 ad 42. Młodych traktował po przyjacielsku i po
ojcowsku. Był przystępny. Nie był surowy, lecz gdy
trzeba było, gdy nie przestrzegaliśmy reguły, okazywał
się stanowczy. Był małomówny, ale szukał siły w
dobrym przykładzie.

§ 873.
Jego zalety
jako przełożonego
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Ad 43, proc. fol. 336. Był przekonany, że umrze nagle.
Słyszałem, jak mówił to ojcu Burgard.
Ad 44. 1. Byłem wtedy w Notre-Dame, gdzie mieliśmy
oddzielna kaplicę. Nie byłem obecny przy jego zgonie.
Poszedłem najszybciej jak się dało do koszar i
przybyłem w tym samym momencie co dziekan
Sprangers. Razem z dziekanem wszedłem do pokoju
chorego i z tego co mogłem stwierdzić, już nie żył.
Przerażenie było wielkie; prawie wszyscy płakali. Z
pomocą kilku innych uczniów wykopałem grób.
2. Byliśmy przekonani, że był bardzo świętym
człowiekiem i przekonanie to otwarcie wyrażaliśmy.
3. Przypominam sobie, że dziekan nazywał go bardzo
świętym człowiekiem! Poza tym niczego sobie nie
przypominam.

§ 874.
Opinia na temat
jego śmierci
§ 875.
Śmierć

§ 876.
Opinia świętości

Ad 45. 1. Tak.
2. Tak, był taki w sposób szczególny.
Ad 46. Tak, tak właśnie myślę, jego sposób bycia na to
wskazywał, był oderwany od wszystkiego, zawsze się
modlił.

§ 877.
Życie w wierze

Ad 48. 1. Tak, zawsze się modlił, w ogrodzie także.

§ 878
Duch modlitwy

Ex officio: Skąd Pan to wie?
R.: Wywnioskowałem to z ogółu jego zachowań, jego
usta poruszały się wtedy. Przez trzy miesiące
obserwowałem go w kaplicy. Zawsze był głęboko
pogrążony w modlitwie. Myślałem wtedy, że to jest
bardzo niezwykły człowiek.
2. Modląc się, nie korzystał z książki.
Ad 51. Tak, na swoim przykładzie.
Ex officio: Czy słyszał go Pan głoszącego kazanie?
R.: Tak, także w refektarzu, lecz niewiele z tego
rozumiałem. Nie znałem wtedy dobrze francuskiego,
przynajmniej w owym czasie; a z powodu wieku, jego
francuska wymowa nie była już tak wyraźna.

§ 879
Napomnienia do życia
w wierze

Ad 54, proc. fol. 337. Wielką czcią otaczał wodę
święconą. Nosił przy sobie swój krzyż misjonarza, a
podczas pracy trzymał mały krucyfiks w ręku lub przed
sobą.

§ 880.
Czczenie świętych
przedmiotów

Ad 55. Bardzo pobożnie; w szczególny sposób, nie
umiem wytłumaczyć jak. Jego Msza św. nie trwała zbyt
długo.

§ 881.
Sposób odprawiania
Mszy św.

Ex officio: Czy powtarzał słowa konsekracji?
R.: Nigdy nie słyszałem tego, a co więcej, nie słyszałem,
bo o tym mówiono; jednakże słowa konsekracji
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wypowiadał z mocą. Sam to słyszałem, lecz nie była to
kwestia ich powtarzania.
Ad 56. 3. Tak popierał częstą Komunię św., w
rozumieniu codziennej.
3. Tak, Zgromadzenie znajdowało się pod patronatem
Świętej Rodziny.
5. Dużo mówił o Matce Boskiej z La Salette. Ćwiczenia
lektury traktowały też o objawieniu.

§ 882.
Pobożność

Ad 58. Tak miał je. Gdy brakowało nam opału lub
jedzenia, należało się modlić, a parę dni później
wszystko było.

§ 883.
Ufność w Bogu

Ad 62. Tak, bowiem wszystko poświęcił dla Boga.

§ 884.
Miłość do Boga

Ad 64. 1. Tak, tak właśnie było.
2. Jego wyrzeczenie się było bez wątpienia
nadzwyczajne.
4. Gdy przechadzałem się z nim po ogrodzie, mówił o
Bogu i dopytywał się o moją rodzinę. Mówił bardzo
jasno i w przystępny sposób.
Ad 65, proc. fol. 338. Wszystko poświęcił swoim
uczniom. Zawsze był dla wszystkich dostępny.
1. Potrafił z nami miło rozmawiać. Ja np. często
przechadzałem się z nim pod ramię. Często proponował
mi tabakę. Korzystałem z niej wtedy, a on mówił:
„Dobrze zaciągnij”.
2. Gdy z powodu choroby byłem u siebie w domu,
otrzymałem od niego dwa listy zobowiązujące mnie do
pozostania rozsądnym. Listy te zostały spalone.
6. To był jego cel. To było dla niego ogromne
poświęcenie; on przybył z Francji do tych starych i
zimnych koszar.

§ 885.
Umiłowanie bliźniego

Ad 66. Był szczery w każdym razie. Kochał wszystkich
młodych. Nie robił różnicy między narodowościami.

§ 887.
Szczera i powszechna
miłość
§ 888.
Troska o chorych

Ad 67. 1. Jestem zdania, że troska o chorych mogła być
większa. Niezbyt szybko wzywano lekarza. Starał się
wyleczyć chorych swoimi sposobami. Np. pan Wols,
który miał bóle w klatce piersiowej, musiał połykać
surowe, żywe ślimaki.
Nie przeszkadza to temu, że był dobry dla chorych; jego
działanie tłumaczę jego ogromną ufnością w Boga. Tak
był pochłonięty Bogiem, że zapominał o całej reszcie.
2. Gdy ktoś był chory, natychmiast dostawał mleko.
Zdarzało się tak że z powodu choroby lub tęsknoty
mogliśmy pojechać do domu. Osobiście tego
doświadczyłem. Vide 65,2.
Ad 68. Bez ustanku powtarzał, że musimy być
tolerancyjni i zgodni. Kilkakrotnie słyszałem jak Niemcy

§ 886.
Popieranie powołań

§ 889.
Troska o jedność serc
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i Francuzi sprzeczali się na tematy polityczne, lecz było
to natychmiast poskramiane, nie było tam nienawiści.
Ad 74, proc. fol. 339. Na spacerze musieliśmy się
wszystkim kłaniać, nawet dzieciom. Kochał dzieci. To
był bardzo uprzejmy Francuz.

§ 890.
Kurtuazja

Ad 75. Nie dbał o pieniądze. Nie odmówiliśmy nigdy
nikomu z powodu braku pieniędzy. Sam nie posiadał
niczego i pożyczył kilka drobnych rzeczy codziennego
użytku od innych, tak że po jego śmierci wielu z nich
przyszło odebrać to, co mu użyczyli.

§ 891.
Bezinteresowność

Ad 76. 3. Tak, chociaż był z natury porywczy. Czuło się
kilkakrotnie, że panowanie nad sobą dużo go kosztuje,
lecz zawsze potrafił się kontrolować. Nigdy nie
widziałem, by się złościł.
4. Miał porywczy temperament.

§ 892.
Panowanie nad sobą

Ad 77. 2. Za moich czasów dostawał specjalne porcje,
ponieważ był osłabiony. Ojcowie go rozpieszczali.
Początkowo odmawiał, ale na dłuższą metę nie mógł
się wyłamać. Na początku jadł to, co inni, wspólnie z
nimi; często słyszałem, jak o tym mówiono. Dodam, ze
jedzenie było dobre choć proste. Zupę doprawiano
pokrzywą.
3. Tak, robił to; jadł, spał i studiował w tych samych co
my salach.
4. Zawsze miał opuszczony wzrok i my także winniśmy
tak robić.
5. Oczywiście, że tak, przestrzegał jej bardzo surowo,
szczególnie jeśli chodzi o silencium.

§ 893.
Ciągłe umartwienie

Ad 80, proc. fol. 340. Podczas zmieniania bielizny
należało tak postępować, by żadna część ciała nie
pozostała goła. Pewnego dnia moja matka przyjechała
go zobaczyć i chciała podać Słudze Bożemu rękę. Już ją
wyciągnęła, lecz on zręcznie się wymknął. Moja matka
nawet nie zwróciła uwagi, ze jej uniknął. Gdy podczas
spaceru spotykaliśmy kobietę, musieliśmy spuszczać
wzrok, nawet jeśli była to brudna i szpetna chłopka.
Zabronione było wpatrywanie się. Podobne rzeczy
mówił przełożonemu Notre-Dame, który je nam
przekazywał.
Po ogrodzie i poza domem musieliśmy zawsze
przechadzać się we trzech. Jeśli byliśmy we dwójkę,
musieliśmy zachowywać milczenie.

§ 894.
Czujność w kwestii
czystości

Ad 81. Tak, znosił dużo niedostatków. W swoje saboty,
przynajmniej zima, wkładał słomę. Często wkładał
stopy w skrzynkę wypełnioną słomą. Bywało tak zimno,
że moje ręce puchły. Po moim przybyciu nie dostałem
mydła. Później przysłano mi je z domu, ale nie mogło
być perfumowane. Podobnie w drukarni, nie było

§ 895.
Heroiczne ubóstwo
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mydła. Musieliśmy myć ręce lepką substancją (gliną
wymieszaną z piaskiem?).
W Notre-Dame mieliśmy do mycia się tylko jeden duży
kubeł wody, a było nas 70. W domu było dużo pcheł. W
wyznaczonych godzinach musieliśmy na nie polować
(kwadrans tygodniowo). Tylko cztery razy w roku
dostawaliśmy białą bieliznę pościelową, tak że
prześcieradła były mocno zabrudzone. Nigdy nie
myliśmy nóg, tak że one też były bardzo brudne.
Warunki higieniczne były kiepskie. On też nie był
wypielęgnowany. Często kapało mu z nosa, a tabaka
pozostawiała czarniawe plamy pod nim. Jego sutanna
była brudna, chociaż miał też lepsze rzeczy, które
wkładał, gdy przyjmował znakomitych gości.
3. Chętnie zażywał tabakę, było to konieczne ze
względu na jego zdrowie, tak przynajmniej słyszałem.
4. Tak, był taki.
Ad 82, proc. fol. 341. 1. Był bardzo pobożny, inaczej niż
zwykły człowiek.
3. Nigdy nie widziałem go płaczącego.

§ 896.
Nadprzyrodzone dary

Ad 83. Ludzie, także poza, darzyli go wielkim
szacunkiem. Szczególną czcią otaczały go dzieci.
Doszedłem do takiego wniosku po kilka spacerach z
nim po mieście. Vide Ad 44,2.

§ 897.
Opinia świętości

Ad 85. Tak, vide Ad 84.
Ad 88. Po śmierci ojca Berthiera przełożonym został
ojciec Carl. Od tego czasu, w przeciwieństwie do
czasów ojca Berthiera, życie w klasztorze nabrało
bardziej wojskowego charakteru, co stanowiło niekiedy
powód waśni. Pewnego dnia, gdy pracowałem w biurze
w Lisse, zobaczyłem człowieka, ubranego w długi habit,
przebiegającego przez ulicę z krzyżem na ramionach.
Spytałem, co mu jest i odpowiedziano mi: „Ach, to pan
Spijker, który był w zakonie w Brabant. Oszalał tam”.
Znałem go za czasów ojca Berthiera. Wydaje mi się, że
brat ten doganiał go swoim ciężkim i surowym życiem.

§ 898.
Świadectwo
uzupełniające

Ad 89, proc. fol. 342. Nie.
Ad 90. Nie.
Ad 91. Tak, naturalnie.
Ad 92. Niczego.
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XXVI świadek – Pan Jan Weisgerber
69 lat („de visu”)
Sesja XXI z 17 października 1951 r.
Świadek obcował ze Sługą Bożym 4 lata
(od 1903 do 1907 r.)

Ad 3, interr., proc. fol. 343, respondit:
Uczniem byłem od jesieni 1905 do wiosny 1907. Habit
zakonny włożyłem 4 października 1906 i spędziłem 4
miesiące w nowicjacie. Przez trzy pierwsze lata
odbywałem studia humanistyczne.
Ad 4. Z własnego doświadczenia. Gdy będę zeznawał
coś, czego nie wiem z własnego doświadczenia,
zaznaczę to.
Ad 5. Nie.
Ad 6, proc. fol. 344. To oczywiste.

§ 899.
Ogólniki

Ad 7. 1. Znałem go osobiście.
2. Poza klasztorem, niewiele.
3. Ojca Delombaerda: Apostoł naszych czasów.
Koło pięćdziesiątki. Nolte: Historische Skizze i „Posłańca
Świętej Rodziny”.
Ad 8. Ach, to oczywiste.
Ad 9. Z całego serca.
Ad 41. Był jak ojciec dla swoich dzieci. Nazywał nas
zawsze „Moje dobre dzieci”. Mogliśmy zwracać się do
niego jako dziecko do swojego ojca. Był dobry i surowy
zarazem. Gdy trzeba było, potrafił być surowy. Gdy np.
złamaliśmy w jakiś sposób regułę, interweniował z
najwyższą surowością.

§ 900.
Jego zalety jako
przełożonego

Ad 42, Vide Ad 41.
Ad 43. Mówił, że zawsze powinniśmy być gotowi na

§ 901.
Przygotowanie do
śmierci
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śmierć, np. gdy dowiadywał się o nagłej śmierci znanej
mu osoby.
Ad 45. 1. Tak, moim zdaniem naprawdę był
człowiekiem Boga; żył z Bogiem i dla Boga.
2. Jego cnotliwe życie było wybitne.

§ 902.
Życie nadzwyczajnie
cnotliwe

Ad 46. Jego życie w wierze było nadzwyczajnie silne i
żywe.

§ 903.
Nadzwyczajna wiara

Ad 48. To był „człowiek modlitwy”. Można było
powiedzieć, że zawsze był pogrążony w modlitwie. Już
wtedy odniosłem takie wrażenie; od pierwszych dni
naszej znajomości byłem o tym przekonany. Śmiem
nawet przypuszczać, że nie było to tylko moje
przekonanie, ale nas wszystkich.
2. Modlił się bardzo gorliwie, jak oderwany od świata,
połączony z Bogiem.

§ 904.
Duch modlitwy

Ex officio: Czy modląc się, pilnował uczniów w kaplicy?
R.: Nie, w ogóle.
Ad 49. Jak wynikało z jego słów, z pobudek
nadzwyczajnych, miał pokorny i uległy stosunek wobec
Stolicy Apostolskiej.

§ 905.
Posłuszeństwo Stolicy
Apostolskiej

Ad 50, proc. fol. 345. Od razu odnosiło się wrażenie, że
był doświadczonym i pewnym przewodnikiem dusz.
Osobiście przez cały ten czas spowiadałem się jemu.

§ 906.
Wizja wiary

Ad 51. Swoim porywającym przykładem i swoimi
słowami.
Ad 52. Często mówił: „To co nam zsyła dobry Bóg, my
pokornie przyjmujemy jako dar Jego ręki”. O chorobie
np. mówił: „To błogosławieństwo dla domu”.

§ 907.
Akceptacja prób

Ad 53. To było podstawowym celem jego życia.
Ad 55. Wielokrotnie służyłem mu do Mszy św. Gdy ją
odprawiał, jego nabożeństwo było tak wielkie, że
wydawało mi się, że widzę świętego za ołtarzem. Jego
Msza św. nie przekraczała normalnej długości.

§ 908.
Sposób odprawiania
Mszy św.

Ex officio: Czy powtarzał słowa konsekracji?
R.: Sam tego nie zauważyłem. Jednakże, jak mówiono,
że po konsekracji pytał ministranta, czy już
wypowiedział słowa konsekracji.
W domu tłumaczono, że nie należy przypisywać tego
roztargnieniu, lecz raczej tym, że był pogrążony w
Bogu. Sprawiał wrażenie, że już nie wiedział, czy
konsekrował, czy nie.
Ad 57. Tak, jestem o tym głęboko przekonany. Jego

§ 909.
Heroiczna nadzieja
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ufność w Boga graniczyła z cudem. Utrzymywał setkę
krzepkich, młodych mężczyzn, z zaledwie kilku
przychodów. Podczas mojego pobytu w Grave,
odwiedził mnie mój wuj, ksiądz. Widząc ubóstwo, a
także proste i pracowite życie tego, zaawansowanego
wiekiem, człowieka, krzyknął: „Tylko człowiek Boga
może coś takiego wytrzymać”.
Ojciec zawsze nam mówił: „Moje dzieci, najważniejsze,
by nie obrazić w tym domu dobrego Boga; będąc w
stanie łaski, jesteśmy spadkobiercami niebios”.
Ad 61, proc. fol. 346. On nie bał się o siebie; bał się o
grzeszników.
Ad 62. Tak, kochał Boga ze wszystkich sił, z całego
serca, całą duszą, ponieważ kochać Boga, to jak nam
zawsze ojciec Berthier powtarzał, swoją wolę
podporządkować woli Bożej.

§ 910.
Heroiczne umiłowanie
Boga

Ad 63. Chęć przypodobania się Bogu łączyła wszystkie
jego działania i wszelkie ambicje.
Ad 64. 1. Całkowicie oddał się woli Bożej i tego też uczył
swoich uczniów. Vide Ad 62.
2. Tak.
3. Przejawiało się to przez jego skromne życie i skrajne
ubóstwo.
4. Zawsze mawiał: „Moje dzieci, przede wszystkim
trzeba kochać dobrego Boga”.

§ 911.
Poddanie się woli Boga

Ad 65. 1. Przypominam sobie, że był całkowicie oddany
swoim uczniom, np. gdy jeden z nich był chory,
pilnował, by szczególnie się nim opiekowano i zwalniał
go z niektórych punktów reguły. Pewnego dnia
przyszedł do mnie i zabronił mi stosowania postu i
przepracowywania się. Z powodu choroby dostałem
mleko i środki wzmacniające. Sam dość często dawał
chorym coś ze swojego stołu.
3. Vide Ad 50.
5. Jego głównym celem było bez wątpienia szerzenie
wiary i doktryny Bożej, a nie osiąganie korzyści
majątkowych.
6. Działał na rzecz powołań zakonnych.

§ 912.
Umiłowanie bliźniego

Ad 66, proc. fol. 347. Jego miłość była powszechna;
nalegał byśmy wbrew różnicom narodowym, żyli
między sobą jak bracia. I rzeczywiście tak było. Jego
miłość była też całkowicie szczera i nadprzyrodzona.

§ 913.
Szerzenie wiary
§ 914.
Popieranie powołań
§ 915.
Nadprzyrodzona i
powszechna miłość

Ad 67. 1. Moim zdaniem, stwierdzenie to jest
oszczerstwem. Vide Ad 65,1.
2. Vide Ad 1.
Ad 68. O to się najbardziej troszczył.

§ 916.
Troska o jedność
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Ad 69. Mimo, że byliśmy ubodzy, odźwierny, pan
Zoetemelk, miał polecenia, by nigdy nie odsyłać
biednych.

§ 917.
Umiłowanie ubogich

Ad 70. 5. Często nas upominał, że „Roztropność i
poświęcenie są niezbędne dla uniknięcia grzechu”.
Mówił o „ofierze roztropności, pokuty i modlitwy”. Vide
Ad 50. Dawał cenne wskazówki odnoszące się do
najważniejszych okresów życia, np. wyboru powołania,
małżeństwa lub życia zakonnego, ćwiczeń duchowych,
etc. Ojciec Berthier szybko podejmował decyzję, czy
okoliczności wymagają spowiedzi prostej, czy
generalnej. Do dziś postępuję według udzielonych
przez niego wskazówek dotyczących spowiedzi.
Wszyscy spowiednicy mówili mi: „Tak, jest bardzo
dobrze”.

§ 918.
Nadzwyczajna
roztropność

Ad 72. Tak, pamiętam, że namawiał nas, byśmy byli
bardzo wdzięczni i to nawet za najmniejsze
dobrodziejstwo. Ganił nawet tych, którzy mieli
podziękować dobroczyńcom, a zaniedbali tego.

§ 919.
Wdzięczność

Ad 73. Przede wszystkim umiłował prawdę.
Ad 74. Był to człowiek nadzwyczaj dystyngowany,
uprzejmy i kulturalny.

§ 920.
Kurtuazja

Ad 75. Cały poświęcił się swojemu Dziełu i swoim
dzieciom.

§ 921.
Bezinteresowność

Ad 76, proc. fol. 348. Tak właśnie uważam.
3. Tak, potrafił nad sobą panować; zawsze był taki sam.
4. Jak na Francuza przystało, był z natury porywczy.
Cnotliwe życie pozwoliło mu jednak zawsze
zachowywać panowanie nad sobą.

§ 922.
Panowanie nad sobą

Ad 77. Wszyscy mogli je zauważyć. Brał udział we
wspólnych posiłkach i nigdy nie czynił od tego wyjątku.
1. Mimo słabego zdrowia, niebywale cierpliwie znosił
zimną chłód, jaki panował w prawie nieogrzewanych,
starych koszarach. Zawsze chciał być między swymi
dziećmi.
2. Jadł to, co wszyscy.
3. Tak, zawsze od rana do wieczora w kaplicy.
Przewodniczył wszystkim ćwiczeniom.
4. To jasne. Wnioskuje to z całego jego zachowania.
5. W tej kwestii dawał wszystkich dobry przykład.
6. W domu wszyscy mówili, że dziekan Sprangers
uważał ojca Berthiera, za człowieka wiodącego życie
świętego.

§ 923.
Ciągłe umartwienie

Ad 78. Pochylał się do najskromniejszych nawet prac,
np. obierał z nami ziemniaki.
1. Wszyscy w domu podziwialiśmy jego uniżenie.

§ 924.
Nadzwyczajna pokora
222

2. Pamiętam, że czynił kiedyś kulpę i samooskarżenie,
ale nie przypominam już sobie, czego one dotyczyły, bo
siedzieliśmy zbyt daleko.
3. Powiedział nam: „Jestem tylko biednym
grzesznikiem”. Uderzające było to, że tak bardzo unikał
mówienia o sobie.
Ad 79. Tak, ono było naprawdę nadzwyczajne. Był
dokładny we wszystkim, co musiał wykonać.
2. Ono było nadprzyrodzone.
Ad 80, proc. fol. 349. 2. Szanował je ponad wszystko.
3. Absolutnie nie była przesadzona.

§ 925.
Doskonałe
posłuszeństwo
§ 926.
Czystość

Ad 81. Tak, rzeczywiście cnotę tę praktykował w
stopniu heroicznym. Umiłował ubóstwo. Lubił ten
ubogi wygląd koszar. Mówił: „One nadal są zbyt ładne.
Święta Rodzina nawet czegoś takiego nie miała. Co, co
miała Święta Rodzina, to była prawdziwa stajnia, my
natomiast mieszkamy w pałacu”.
1. Nie zależał od nikogo.
2. Bardzo oszczędny. Musieliśmy oszczędzać opał.
Mieszaliśmy węgiel z mułem, by jak najdłużej utrzymać
ciepło. Z oszczędności zużywał każdy kawałek papieru,
np. koperty etc.
3. Tak, absolutnie powściągliwy. Jednakże zażywał
tabakę, nie dla przyjemności, lecz z konieczności
zachowania czystej głowy. Pamiętam, że nam to
tłumaczył.
4. Tak, tym, co posiadał, dzielił się jeszcze z bliźnim, np.
część swojego deseru kazał zanosić chorym.
5. Nie, tego nie wiem.

§ 927.
Heroiczne ubóstwo

Ad 82. 1. Tak, z całą pewnością!
3. Tak, istotnie, w samej rzeczy.
4. Ten człowiek był ucieleśnieniem dobroci. Nie umiem
tego bardziej wytłumaczyć.
5. W konfesjonale decyzje potrafił podejmować
natychmiast.
7. Był to absolutnie pobożny człowiek.
8. Mało na ten temat mówił.

§ 928.
Nadprzyrodzone dary

Ad 83. Tak, rzeczywiście, w domu. Zastępca mistrza
nowicjatu mówił w naszej klasie: „Powinniśmy
zapisywać wszystkie słowa, jakie wypowiada nasz
Przewielebny Ojciec, bo są to słowa świętego”.
Mieszkańcy Grave darzyli ogromnym szacunkiem
człowieka wiodącego żywot świętego.

§ 929.
Opinia świętości

Ad 84, proc. fol. 350. Mógłbym tu wymienić większość
moich kolegów kursowych.
Ad 85. Nie umiem tego ocenić, ponieważ później nie
utrzymywałem żadnych stosunków ze Zgromadzeniem.
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Nic więcej nie słyszałem.
Ad 87. Latem 1951 r. miałem do udźwignięcia ciężką
próbę w sprawach rodzinnych, która kosztowała mnie
wiele zmartwień i wewnętrznego cierpienia; rodzinny
spokój został zmącony. Racja była po mojej stronie.
Jednakże przysporzyło mi to wielkich duchowych
boleści. Ucieczki od cierpienia szukałem w polecanej mi
modlitwie do Sługi Bożego (odmówiłem nowennę). W
cudowny sposób cała sprawa zakończyła się pomyślnie.
Nie potrafię wytłumaczyć okoliczności. Więcej o tym
nie mówiono. A ja znalazłem spokój ducha.
Przez niemal dwa miesiące cierpiałem z powodu
żołądka i wątroby. Nie przesypiałem nocy. Z powodu
zagrożenia wymiotami, na jakiś czas musiałem
zrezygnować z komunii. Raz jeszcze zwróciłem się, po
pomoc w udręce, do ojca Berthiera. I oto cud!
Dokładnie w dzień otrzymania przeze mnie zaproszenia
do złożenia zeznań w procesie beatyfikacyjnym, moje
boleści zdecydowanie się zmniejszyły, tak że byłem w
stanie natychmiast odesłać moją zgodę. W przeciwnym
wypadku musiano by zrobić prześwietlenie. Dziś nie
czuję już żadnego bólu. Przypisuję to wstawiennictwu
Sługi Bożego. Nie potrzebuję już lekarstw.

§ 930.
Wysłuchane modlitwy

Ad 88. Nie.
Ad 89. Nie.
Ad 90. Nie.
Ad 91. Nie.
Ad 92. Nie.
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XXVII świadek – Mgr Franciszek Dekkers
Honorowy kanonik Kapituły Bois-le-Duc
i tajny szambelan Jego Świętobliwości
82 lata („de visu et ab auditu”)
Sesja XXXII z 24 października 1951 r.
Świadek znał Sługę Bożego przez 4 lata
(od 1902 do 1906 r.)

Ad 3, interr., proc. fol. 352, respondit:
Byłem wikarym w Grave od 21 marca 1902 r. do 16
listopada 1906 r. Miałem z nim mało styczności,
bowiem ojciec Berthier prawie nie opuszczał swojego
klasztoru. Przez cały ten czas, ponad cztery lata, nigdy
nie widziałem go będącego z wizytą na probostwie.
Jednakże przychodził zobaczyć się z dziekanem.
Wielokrotnie, gdy przechadzał się z dziekanem,
spotykałem go w przyklasztornym ogrodzie. Kilka razy
byłem się z nim spotkać w jednym z klasztornych pokoi.

§ 931.
Ogólniki

Ad 4. Są rzeczy, które wiem, ponieważ je widziałem.
Gdy będę zeznawał coś, czego nie wiem z własnego
doświadczenia, powiem o tym.
Ad 5, proc. fol. 353. Nikt mnie nie informował.
Ad 6. Tak, czynię to w imię Boga i pomyślnego rozwoju
jego Zgromadzenia.
Ad 7. 1. Vide Ad 3.
2. Tak, rozmawiałem kilkakrotnie o nim z dziekanem
Sprangersem, lecz ten drugi nie należał do osób
rozmownych.
3. Czytałem coś o nim, lecz już nie pamiętam, co to
było. Nie będzie to miało wpływu na moje zeznania.
Ad 8. Darzę go wielkim szacunkiem.
Ad 9. Tak.
Ad 45. Uważam go za wyjątkowo pobożnego i

§932.
Życie nadzwyczajnie
cnotliwe
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umartwionego zakonnika i wzorowego księdza.
Ad 59. Przypominam sobie, że mój proboszcz, dziekan
Sprangers, powiedział kiedyś, że Sługa Boży, ojciec
Berthier, był gotów zrzec się swego Dzieła, gdyby dobry
Bóg tego chciał.

§ 933.
Poddanie woli Boga

Ad 65. 5. Na jego prośbę tłumaczyłem dla niego
książeczkę: Klucz do niebios. Sam ja napisał. Pamiętam,
że uważał tę książkę za najbardziej użyteczne ze
wszystkich swoich dzieł i jemu najdroższe.
Wywnioskowałem z niej, że miał wysokie wyobrażenie
o modlitwie.

§ 934.
Duch modlitwy

Ad 74. To był miły i uprzejmy człowiek.
Ad 78, proc. fol. 354. Postrzegałem go jako człowieka
skromnego i pokornego.

§ 935.
Kurtuazja
§ 936.
Pokora

Ad 81. Koszary miały bardzo biedny wygląd;
pozbawione wszystkiego, co mogło czynić życie
wygodnym i miłym.

§ 937
Skrajne ubóstwo

Ad 83. Dziekan Sprangers często nam opowiadał, że
Sługa Boży był przykładnym i świętym księdzem.

§ 938.
Opinia świętości

Ad 84. Vide Ad 83. Ojciec Berthier nie bywał u ludzi.
Ad 85. Od tamtego czasu nie słyszałem niczego o ojcu
Berthierze. Nie mieszkam już w Grave, lecz w Bois-leDuc.
Ad 88. Pewnego dnia byłem spotkać się ze Sługa Bożym
w jednym z pokoi klasztornych, w którym był tak zimno,
że zaproponował, byśmy przechadzali się po nim w tę i
z powrotem. W związku z książką, którą tłumaczyłem,
miałem wolny wstęp do drukarni. Przy tej okazji
poznałem kilku zasłużonych uczniów, którzy byli
zatrudnieni do pracy w drukarni.

§ 939.
Świadectwo
uzupełniające

Ad 89. Nie.
Ad 90. Nie wydaje mi się.
Ad 91. Powiedziałbym na pewno.
Ad 92. Z tego co wiem, nie.
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XXVIII świadek – W.O. Wawrzyniec Classen
Profes zakonny Zgromadzenia Misjonarzy Świętej
Rodziny 66 lat („de visu”)
Sesja XXXIII z 14 listopada 1951 r.
Świadek obcował 3 lata ze Sługą Bożym
(od 1905 do 1908 r.)

Ad 3, interr., proc. fol. 356, respondit:
Przybyłem do Grave 26 września 1905 r. Znałem go aż
do jego śmierci. Na początku byłem w szkole
apostolskiej, a do nowicjatu wstąpiłem 4 października
1908 r.
Ad 4. To co będę zeznawał, wiem z własnego
doświadczenia. Gdy będę świadczył coś, czego nie
wiem z własnego doświadczenia, powiem to.

§ 940.
Ogólniki

Ad 5. Nie.
Ad 6. Tak, w imię Boga.
Ad 7. 1. Vide Ad 3.
2. Też.
3. Miles Christi Ojca Ramersa. Częściowo również
książkę ojca Delombaerda.
Ad 8. Oczywiście.
Ad 9. Tak, oczywiście.
Ad 38. 3. To były jeszcze początki, gdy przybyłem do
Grave. Doświadczył wielu zawodów. Jednakże widział w
nich wolę Bożą.

§ 941.
Początki Fundacji

Ad 40. Chciał, by w Zgromadzeniu królowała miłość,
uważał, że Święta Rodzina stanowi dowód prawdziwej
miłości.
2. Oczywiście.

§ 942.
Metoda kształcenia

Ad 41. Ponieważ sam był na wskroś pobożny, dawał

§ 943.
Jego zalety jako
przełożonego
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nam dobry przykład. To, co nam mówił, sam robił. Nie
wymagał od nas niczego, czego by sam nie robił. Był
surowy, lecz równocześnie dobry.
Ad 42, proc. fol. 357. Vide Ad 41.
Ad 43. Często mówił o śmierci i spodziewał się nagłej
śmierci.
Ad 44. 1. Służyłem mu do ostatniej Mszy św., lecz nie
zauważyłem niczego nadzwyczajnego. W memento
zmarłych słyszałem, że powiedział: „Boże mój, pragnę,
byś mi na to pozwolił”. Ale tego, co to jest, nie wiem.
Byliśmy w kaplicy, gdy nadeszła wiadomość, że źle z
nim. Później ojciec Carl powiadomił nas o jego śmierci.
Niemal wszyscy płakali.
2. Tak bardzo byliśmy zasmuceni, że zachowaliśmy
ciszę.
3. Dziekan darzył Sługę Bożego ogromnym szacunkiem.
W swoim przemówieniu przedstawił go jako księdza,
nauczyciela i cnotliwego człowieka. Nie potrafię podać
więcej szczegółów.

§ 944.
Opinia na temat jego
śmierci
§ 945.
Śmierć

Ad 45. 1. Tak, oczywiście.
2. Bez najmniejszego wątpienia.
Ad 46. Tak, naturalnie. Musiał żyć w wierze, skoro
dokonał takiego Dzieła.

§ 946.
Życie w wierze

Ad 47. W obliczu błędu srożył się.
Ad 48. 1. Tak, bez cienia wątpliwości. Gdy modlił się w
kaplicy, cały pogrążony był w Bogu. Nie rozglądał się ani
na prawo, ani na lewo. Sam to obserwowałem. Trzy
lata spędziłem w tej samej, co on kaplicy.
2. Vide Ad 1.

§ 947.
Duch modlitwy

Ad 49. „To, co mówi Rzym, mawiał, jest dla nas
słowami Ewangelii”.

§ 948.
Poddanie Stolicy
Apostolskiej
§ 949.
Wizja głębokiej wiary

Ad 50. Tak, on np. podawał często głęboką
interpretację Pisma św. Przypisuję to modlitwie i
studiom.
Ad 51. Tak, oczywiście. Nie rozumiałem na tyle jego
kazań.
Ad 52, proc. fol. 358. Z łatwością przezwyciężał je
duchem swojej wiary i modlitwy.
Ad 53. Dużo pisał, by wykształcić ludzi w wierze i by
zachęcić ich do życia w niej.

§ 950.
Postawa w
trudnościach
§ 951.
Szerzenie wiary

Ad 54. Tak, z postawy, jaką prezentował w domu
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Bożym. Chciał, by święte naczynia zawsze były schludne
i czyste.
Ad 55. Był bardzo pobożny i bardzo nas umoralniał,
odprawiając Mszę św. Celebrował Mszę św. dobrze
przygotowany i w akcie łaski. Na jego polecenie często
prosiłem kogoś o to, by go podniósł z łóżka, aby mógł
wysłuchać Mszy św. Jeśli było to konieczne, mógł
potem wrócić do łóżka.
Ad 56. 3. Był zwolennikiem codziennej i wczesnej
Komunii św.
4. Codziennie przywoływał nam przykład Świętej
Rodziny. Vide Ad 41.1.
5. Gdy mówił o niej był pełen zachwytu. Zwracał się do
nas ze szczerym zachwytem. 19 września był wielkim
świętem dla niego i dla całej wspólnoty.

§ 952.
Szacunek dla rzeczy
poświęconych
§ 953.
Sposób odprawiania
Mszy św.

§ 954.
Pobożność

Ad 57. Tak, wierzę w to.
Ad 58. Tak, zaufanie to musiał mieć szczególnie przez
pierwsze lata, w przeciwnym razie bowiem nie
dokonałby tego Dzieła.

§ 955.
Nadzieja

Ad 61. Jakaś doza strachu jest zawsze potrzebna. Wiele
razy mówił o piekle. Nie potrafię powiedzieć, czy ten
strach był nadzwyczajny.
Ad 62. Ależ tak. Często mówił o umiłowaniu Boga, a
całe jego życie to przejawiało. Namawiał nas zawsze,
byśmy kochali dobrego Boga z gorliwością.

§ 956.
Wielkie umiłowanie
Boga

Ad 63. Tak, zawsze starał się przypodobać Bogu.
Ad 64, proc. fol. 359. 1. Tak, we wszystkim. We
wszystkich trudnościach i rozczarowaniach, zawsze
zachowywał tę ufność.
2. Posługiwał się rzeczami tylko jeśli prowadziły one do
Boga.
3. Jego skromne życie.
4. Często również mówił o wyrzeczeniu się. Wiele razy
spacerowałem z nim po ogrodzie, a on mówił o pięknie
natury i widział w tym pięknie miłość i dobroć Boga.

§ 957.
Poddanie się woli Boga

Ad 65. 1. Po pierwsze w słowach. Przedstawiał nam
Świętą Rodzinę jako model miłości. Miłość powinna być
cechą charakterystyczną Zgromadzenia.
2. Założenie Zgromadzenia było bez najmniejszego
wątpienia pięknym wzorem gorliwości dla dusz.
4. Polecał nam zawsze troszczyć się o umierających.
Troszczył się o to, by udzielano im na czas ostatnich

§ 958.
Umiłowanie bliźniego
§ 959.
Gorliwość dusz
§ 960.
Troska o umierających
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sakramentów. Gdy członek Zgromadzenia umierał w
nocy, wszyscy musieliśmy wstać i odmawiać modlitwy
za umierających.
6. Przez założenie Zgromadzenia.
Ad 66. Tak, bez wątpienia tak było. W domu królowała
wzajemna miłość. To była cecha charakterystyczna
Zgromadzenia. Miłość ta pozwalała nam przezwyciężyć
wiele trudności.
Ad 67. Ależ nie! On miał zawsze otwarte oczy na
potrzeby chorych. Uważał chorych za błogosławieństwo
dla domu i bez przerwy upominał nas, byśmy byli dla
nich dobrzy. Każdego dnia odwiedzał chorych. Wiem to
wszystko bardzo dobrze, bowiem byłem pielęgniarzem.

§ 961.
Pomnażanie powołań
§ 962.
Troska o miłość
wzajemną
§ 963.
Troska o chorych

Ad 71, proc. fol. 360. Nie znam szczegółów. Jednakże
mogę powiedzieć, że zawsze dawał niezbędne rzeczy
braciom, którzy od nas odchodzili.
Ad 72. Tak, był wdzięczny. Często
wdzięczności, dowodził, że bardzo ją cenił.

mówił

o

§ 964.
Wdzięczność

Ad 75. To był człowiek bezinteresowny, który nie myślał
o sobie samym, lecz tylko o innych.
Ad 76. To trzeba przyznać. Aż do śmierci miał trudności.
To stanowi bez wątpienia dowód siły jego ducha.
2. Tak, rozczarowania i cierpienie. W 1906 r. odeszli od
nas brat Classen, dziecko moich rodziców, i brat David,
dwóch młodych ludzi, w których pokładał nadzieję.
Próbę te przeszedł z siła i bez goryczy. Wiem to, gdyż
często rozmawialiśmy o tych osobach.
3. Tak, mogę to potwierdzić. Był bez wątpienia
pobudliwy, lecz nie był zawzięty.
4. Miał żywy temperament, z gatunku porywczych.
Ad 77. Był całkowicie umiarkowany w jedzeniu i piciu.
Podczas swojej choroby bardziej zajmowało go zdrowie
pielęgniarza niż jego własne. Musiałem np. najpierw
sam zjeść, zanim przyniosłem jego posiłek.
2. Tylko po południu zanosiłem mu sucharka z połowa
szklanki czerwonego wina. Nie mam najmniejszego
pojęcia, dlaczego to robił. Robił to jeszcze przed moim
przybyciem.
3. Tak, zawsze był obecny. Spał we wspólnej sypialni.
Jednakże jego łóżko było oddzielone od pozostałych
zasłoną. W sali do studiów miał skrzynkę do ogrzewania
stóp. Wkładaliśmy do niej butlę ciepłej wody.
5. Zawsze był pierwszy i ostatni.
Ad 78, proc. fol. 361. 1. Nie wątpię, że posiadał te
cnotę. Jednakże nie przyciągnęła ona aż tak mojej

§ 965.
Siła

§ 966.
Ciągłe umartwienie

§ 967.
Pokora
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uwagi. Ludzie, którzy się z nim spotkali, a przyjeżdżali z
różnych stron świata, odnosili wrażenie, że jest
człowiekiem
skromnym
i
bezpretensjonalnym.
Dowiedziałem się tego od moich rodziców i od innych
osób.
2. Nie umiem tego powiedzieć; nie doświadczyłem
tego.
3. W swej skromności postrzegał siebie jako człowieka
prostego.
4. Powinniśmy być najskromniejsi ze wszystkich i
oceniać się jako najmniejsi.
Ad 81. Tak, bez cienia wątpliwości. Jego ubranie było
ubogie. Ubranie i bielizna powinny tchnąć biedą.
2. Był oszczędny i nalegał zawsze na oszczędność we
wszystkim.
3. Korzystał tylko z tabaki. Nie wiem, czemu to robił.
4. Gdy ktoś czegoś potrzebował, on był natychmiast
gotów mu to dać.
5. Nie przypominam tego sobie.
Ad 82. Bez wątpienia miał ducha modlitwy i żył w Bogu.
Nie znam innych szczegółów.

§ 968.
Ubóstwo

§ 969.
Człowieczeństwo
§ 970.
Nadprzyrodzone dary

Ad 83. Nie rozmawialiśmy o tym. Byliśmy wtedy w
szkole apostolskiej.
Ad 84, Vide Ad 83.
Ad 85, proc. fol. 362. Po jego śmierci często słyszałem
jak mówiono o nim, jak o osobie, która wiodła życie
świętego. Zaczynamy doceniać osobę, gdy jej
zabraknie.

§ 971.
Opinia świętości

Ad 86. Nie mogę podać przykładów; jednakże słyszy się
o nich.
Ad 87. Co się tyczy mnie, nie.
Ad 88. Często opowiadał nam: „Przyjmowany jestem
wszędzie z miłością”. Mówiąc to myślał o Szwajcarii i
Holandii. Mówił tez kilka razy, że nie wolno nikogo
zmuszać do wstąpienia do stanu zakonnego; na świecie
też potrzeba odważnych ludzi. Sługa Boży bardzo
dobrze wykorzystywał swój czas.

§ 972.
Świadectwo
uzupełniające

Ad 89. Nie.
Ad 90. Nie.
Ad 91. Oczywiście.
Ad 92. Nie.
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XXIX świadek – Pan Gerard Popelier
67 lat („de visu” et „ab auditu”)
Sesja XXXV z 12 grudnia 1951 r.

Ad 3 interr., proc. fol. 365, respondit:
Podczas moich studiów w kolegium dominikanów w
Nimègue moja matka mieszkała w domu starców św.
Elżbiety. Podczas wakacji kilkakrotnie spotykałem się ze
Sługą Bożym. Pierwszą wizytę złożyłem mu
najprawdopodobniej w 1902 roku. Moja matka
wspierała fundację ojca Berthiera, zszywając książki etc.
Ad 4. Z własnego doświadczenia. Kiedy będę zeznawał
coś, co wiem z pogłosek, powiem to.
Ad 5. Nie.
Ad 6. Oczywiście. Przez szacunek dla Ojca, bowiem
bardzo go kochałem. To był ktoś subtelny, wzorowy
człowiek.
Ad 7. 1. Vide Ad 3.
2. Dziekan Sprangers,
współbracia.
3. Myślę, że nie.

burmistrz

Friesen,

§ 973.
Ogólniki

jego

Ad 8. Wielkim szacunkiem.
Ad 9. Bardzo.
Ad 74, proc. fol. 366. Tak, był nadzwyczajnie grzeczny.
Uczył wszystkich, by kłaniali się, zdejmują kapelusz,
nawet dzieciom. Był pełen zapału, gdy kupił stare
koszary. W sprawie tego zakupu pojechał do Mgr Van
de Vena do Bois-le-Duc. Wychodząc z pociągu podał
ramię burmistrzowi i z kapeluszem w ręku udał się do
biskupa.
Opowiedział mi to burmistrze Friesen i dodał: „W Boisle-Duc musieli myśleć, że prowadzę szaleńca do
Voorburg” (lecznica). Moim zdaniem, on to wszystko

§ 974.
Nadzwyczajna kurtuazja
i wdzięczność
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robił przez szacunek i wdzięczność dla ludzi, bowiem
spotkał się z tak ciepłym przyjęciem w Holandii.
Ad 83, proc. fol. 367. Już za moich czasów, wśród ludzi
panowała nadzwyczajna opinia o nim, także wśród
kleru, szczególnie u dziekana Sprangersa. A ten ostatni
był obserwatorem – realistą, pobożnym i poważnym
księdzem. Przeważnie postrzegano Sługę Bożego jako
nadzwyczajnego księdza.

§ 975.
Opinia świętości

Ad 84, Vide Ad 83. Pani S. Walter, dama z wysokich
sfer, kobieta bardzo krytyczna, bardzo go szanowała.
Ad 88. Raz do roku składał wizyty kilku osobom,
mianowicie dziekanowi, burmistrzowi. Robił to z okazji
nowego roku. Gdy się z nim spotykałem, obejmował
mnie i brał mnie pod ramię. Tak mi się przynajmniej
wydaje. Po śmierci ojca Berthiera dziekan Sprangers
powiedział: „Drogi Antoni, gdy potrzebuje czegoś z
góry, zwracam się do ojca Berthiera”.

§ 976.
Świadectwo
uzupełniające

Ad 89. Nie.
Ad 90. Nie.
Ad 91. Tak, powiedziałbym to na pewno.
Ad 92. Nie.
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XXX świadek – Br. Antoni Luycks OP
W zakonie Br. Bonifacy
73 lata („de visu” et „ab auditu”)
Sesja XXXVI z 19 grudnia 1951 r.

Ad 3, interr., proc. fol. 369, respondit:
Jako widz. Miałem 15 lat i kształciłem się na księdza,
gdy ojciec Berthier przybył do Grave. Podczas
wszystkich wakacji obserwowałem tego człowieka i
robił on na mnie zawsze wrażenie bardzo pobożnego i
świętego księdza. Przede wszystkim ujął mnie swoją
nadzwyczajną pobożnością; asystowałem zawsze do
sumy, a ojciec Berthier miał swoje miejsce na głównym
chórze, gdzie świetnie go mogłem obserwować.
Widziałem go dokładnie na wprost. I mogę przyznać, że
nigdy nie widziałem człowieka, który by asystował w
ofierze Mszy Świętej z głębszym szacunkiem i bojaźnią
Bożą. Był to nadzwyczajnie budujące.

§ 977.
Nadzwyczajna
pobożność i uprzejmość

Ex officio: Czy rozglądał się wokół siebie?
R.: Nigdy.
Idąc ulicą sprawiał wrażenie nadzwyczaj uprzejmego.
Nigdy z nim nie rozmawiałem. Był nadzwyczaj miły.
Pewnego dnia widziałem go przed drzwiami dziekana
Sprangersa. Wywarł na mnie tak głębokie wrażenie, że
obraz ten zachowałem w pamięci na zawsze. Sprawiał
wrażenie osoby bardzo pobożnej i świętej. Człowiek ten
fascynował mnie swoja pobożnością.
Już w tamtych czasach cieszył się w Grave opinią
pobożności i niezwykłej świętości. To nie ulega
wątpliwościom.
Ad 4. Wszystko to wiem z własnego doświadczenia.
Ad 5. Och, nie.
Ad 6. Tak, naturalnie!
Ad 7. Nigdy niczego o nim nie czytałem.
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Ad 8. Oczywiście.
Ad 9. Tak, dlaczego nie.
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XXXI świadek – Pani Katarzyna Rijswijk
Żona V. Gulik
77 lat („de visu” Ed „ab auditu”)
Sesja XXXVI z 19 grudnia 1951 r.

Ad 3 interr., proc. fol. 371, respondit:
Byłam służącą u dziekana, do którego od czasu do czasu
przychodził z wizytą Sługa Boży. Nie mogę na ten temat
wiele powiedzieć, bo go nie rozumiałam. Nigdy się do
mnie nie odzywał; jednakże był uprzejmy.
Ex officio: Co Pani o nim myśli?
R.: Jak na wszystkich, sprawiał na mnie dobre wrażenie.
Jeden z wikarych, ks. de Jong, powiedział mi a propos
posiadanego przeze mnie obrazka pobożnego
człowieka: „Niech go Pani zatrzyma, bowiem człowiek
ten będzie jeszcze pewnego dnia kanonizowany”.
Dziekan też postrzegał go jako świętego. Żałuje, że
zgubiłam ten pobożny obrazek.
Nigdy niczego nie pił na plebanii, przynajmniej ja go
nigdy nie obsługiwałam.

§ 978.
Opinia świętości
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XXXII świadek – W.O. Jan Otten OFMCap.
P. Angelus
71 lat (“ab auditu”)
Sesja XXXVII z 16 stycznia 1952 r.

Ad 3 interr., proc. fol. 373, respondit:
Nie miałem żadnej styczności ze Sługą Bożym.
AD 4. Od października 1899 do października 1900
mieszkałem w Velp. Samo przez się rozumie, że na
przerwach rozmawia się o różnych rzeczach i tak też
rozmawialiśmy o ojcu Berthierze.
Ad 5. Nie.
Ad 6. Stanowczo.
Ad 7. 1. Nigdy go nie widziałem.
2. Tak; ojciec Klemens, nasz lektor, rozmawiali od czasu
do czasu o ojcu Berthierze i ojciec Antoni, jego
spowiednik, także. Wydaje mi się, że przychodził się
spowiadać co tydzień. Ojciec Antoni był naszym
opiekunem.
3. Nie.
Ad 8. Tak.
Ad 9. Tak samo.
Ex officio: Co ojciec Klemens i ojciec Antoni opowiadali
o Słudze Bożym?
R.: Gdy o niego chodziło, mówili: „To święty”.

§ 979.
Opinia świętości

Czy może Pan coś powiedzieć o jego opinii świętości?
R.: Na ten temat nie mam nic szczególnego do
powiedzenia. W klasztorze w Velp miał opinię
świętego.
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XXXIII świadek – W.O. Edward Schröder SJ
85 lat („de visu” et „ab auditu”)
Sesja XXXVII z 16 stycznia 1952 r.

Ad 3 interr., proc. fol. 374, respondit:
Nigdy z nim nie rozmawiałem, jednakże widziałem go.
Wiele razy przychodził się do nas spowiadać.
Ad 4. W Grave przebywałem od września 1901 do
września 1904 r. Byłem kapelanem w naszym
nowicjacie w „Mariendaal”. Widziałem go kilka razy, jak
szedł się wyspowiadać u naszego rektora, ojca G.
Swarta. Gdy ojciec Swart został prowincjałem,
przychodził się spowiadać u jego następcy, Ojca J.
Ruberta. Wydaje mi się, że przychodził się spowiadać
co tydzień i taka też panowała opinia.
Ad 5. Nie.
Ad 6. Tak.
Ad 7. 1. Vide Ad 3.
2. Tak, we wspólnocie.
3. Nie przypominam sobie tego.
Ad 8. Tak.
Ad 9. Tak.
Ex officio: Co może nam pan powiedzieć o ojcu
Berthierze?
R.: Wydaje mi się, że nigdy nie rozmawiał z żadnym z
mieszkańców domu, wyłączając brata furtiana. Szybko
szedł, do pokoju ojca rektora, wyspowiadać się, po
czym szybko opuszczał nasz dom. W naszej wspólnocie
cieszył się opinią świętego. Pamiętam, że ojciec Swart,
rektor, człowiek bardzo obiektywny i poważnym mistrz
nowicjatu miał zwyczaj mówić o ojcu Berthierze z
ogromnym szacunkiem. Był u nas znany jako człowiek o
wielkiej zdolności do pracy. Mimo, że był przełożonym,

§ 980.
Opinia świętości
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uczył swych uczniów łaciny, filozofii i teologii. Ponad to
napisał stosunkowo dużą liczbę książek na temat
duchowości. W naszej wspólnocie był postrzegany jako
człowiek Boga. Ktokolwiek z naszego zakonu kiedyś go
poznał, uznaje go za świętego.
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XXXIV świadek – Proboszcz Jan Goossens
66 lat („de visu” et „ab auditu”)
Sesja XXXVII z 16 stycznia 1952 r.

Ad 3 interr., proc. fol. 375, respondit:
Żadnej styczności.
Ad 4. Wszystko wiem z pogłosek, chyba że zeznam
inaczej.
Ad 5. Nie.
Ad 6. Tak.
Ad 7. 1. Vide Ad 3.
2. Tak, na początku, gdy byłem proboszczem w Grave,
słyszałem kilkakrotnie jak o nim mówiono.
3. Nie.
Ad 8. Tak, po wszystkim co o nim słyszałem, tak.
Ad 9. Tak.
Co potrafi Pan Powiedzieć o Słudze Bożym?
R.: W Grave szanowaliśmy go za wytrwałość, która
przejawiała się w jego Dziele. Po drugie, mieliśmy też
szacunek dla ubóstwa.
Mało ludzi nawiązywało z nim kontakt.
Czy potrafi Pan powiedzieć coś na temat jego opinii
świętości?
R.: Nie potrafię niczego powiedzieć.
Czy wie Pan coś jeszcze na jego temat?
R.: W 1905 r. ojciec Berthier przybył wraz ze swoimi
uczniami do wyższego seminarium w Haaaren, gdzie
biskup Van de Ven miał udzielić tonsury i niższych
święceń. Jako że byłem jednym z najmłodszych
uczniów, miałem miejsce w ławce na końcu kościoła,
tak że mogłem doskonale obserwować ojca Berthiera w

§ 981.
Nadzwyczajna
pobożność
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ławce profesorów. Ze mną widzieli też inni, Sługę
Bożego modlącego się z najwyższą pobożnością, bez
żadnego poparcia. Później mówiliśmy: „Jak ten
człowiek się modlił!”. Mogę to zeznać jako naoczny
świadek.
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XXXV świadek – Pan Jan Jakub Noor
77 lat („de visu” et „ab auditu”)

Sesja XXXVIII z 6 lutego 1952 r.
Świadek utrzymywał kontakty ze Sługą Bożym od 1895

Ad 3 interr., proc. fol. 377, respondit:
W 1895 roku, gdy koszary były trochę remontowane,
byłem cieślą. Później widywałem go jeszcze regularnie i
od czasu do czasu rozmawialiśmy. Po roku
ustanowiono mnie mistrzem i już więcej nie
spotkaliśmy się
Ad 4. Z własnego doświadczenia. Jeśli będę wiedział coś
nie z własnego doświadczenia, dodam to.
Ad 5. Nie.
Ad 6. Tak, oczywiście, w przeciwnym wypadku nie
poszedłbym.
Ad 7. 1. Tak. Vide Ad 3.
2. Tak, często.
3. Nie, nie czytałem niczego na jego temat.

§ 982.
Ogólniki

Ad 8, proc. fol. 378. Tak.
Ad 9. Oczywiście.
Ad 38. 3. Na początku wielu odchodziło. Nie umieli
znieść takiego życia. Słyszałem, jak mówiono
dziekanowi Grave, że należycie znosił wszystkie próby.

§ 983.
Początki Dzieła

Ad 44. 2. Wszyscy mówili: „Umarł święty”.
3. Nie byłem na uroczystościach pogrzebowych, ale
słyszałem jak mówiono o dziekanie Grave, że postrzegał
go jako świętego człowieka.

§ 984.
Opinia świętości

Ad 45. 1. Tak, nie mogę nic na ten temat powiedzieć.
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2. Nie znałem go na tyle bisko, by móc to ocenić.
Ad 54. W Grave nie było zwyczaju unoszenia kapelusza,
gdy przechodziło się koło kościoła; mimo wszystko on
to zawsze robił.

§ 985.
Szacunek dla miejsc
świętych

Ad 62. Gdyby nie była nadzwyczajna, nie potrafiłby
znieść tych wszystkich niedostatków.

§ 986.
Nadzwyczajne
umiłowanie Boga

Ad 64. 1. Tak, w przeciwnym wypadku całe jego życie
byłoby niemożliwe.
Ad 65, 1. Ogołacał się ze wszystkiego. Im mniej
posiadał, tym bardziej dzielił się tym z bliźnimi. Ci tak
zwani biedni zawsze szybko go odnajdywali.

§ 987.
Umiłowanie ubogich

Ad 72. Bez najmniejszych wątpliwości był wdzięczny.
Zaprosił mnie na pierwsze święcenia, ponieważ
sprawiłem mu prezent w postaci dwóch okien.
Pewnego dnia podarował mi też dwa obrazki.

§ 988.
Wdzięczność

Ad 74. Nikogo nie odwiedzał.
Ad 75. Tak, gdyż wszystkiego się pozbywał.
Ad 76, proc. fol. 379. 3. Nigdy nie widziałem go
rozgniewanego. Wydawało mi się, że nie potrafił się
złościć i nadal tak myślę.
Ad 77. Wydaje mi się, że tak. Myślę, że niewielu jest
założycieli noszących na ulicy saboty i łopatę
przerzuconą przez ramię.
Ad 78. 1. Odbierali ją jako trochę przesadzoną.
Ad 81. 2. Tak, bardzo oszczędny. Jako przewodniczący
wspólnoty musiałem coś powiedzieć podczas pieśni z
okazji dwudziestej piątej rocznicy ślubów zakonnych
ojca Moritza. Powiedziałem zatem: „Nie wiem, w czym
się ksiądz wzorował na waszym Założycielu. Wiem
jednak, że przypomina go ksiądz tym, że księdza
sutanna jest równie zielonkawa jak jego”. Wszyscy
klaskali. Koszary przypominały raczej stajnie niż dom.
Nie ogrzewano domu. Sala do studiów była
wybrukowana kamieniami. Po nauce uczniowie, by się
ogrzać, spacerowali w tę i z powrotem po korytarzu.
Ad 83. Wszyscy ludzie w Grave mówili: „To święty
człowiek”. Można było także przeczytać w gazetach, że
dziekan powiedział to podczas pogrzebu ojca Berthiera.

§ 989.
Bezinteresowność
§ 990.
Panowanie nad sobą
§ 991.
Umartwienie
§ 992.
Nadzwyczajna pokora
§ 993.
Skrajne ubóstwo

§ 994.
Opinia świętości

Ad 84. Vide Ad 83. Gdy ojciec Berthier pokazywał się na
ulicy, biegły za nim dzieci chcące pocałować jego krzyż.
Tak dalece czuły, że to był święty. Zostawiały na ulicy
243

swoje zabawki, do tego stopnia je przyciągał.
Opowiadała mi też o tym moja kuzynka, chociaż wiem o
tym z własnego doświadczenia.
Ad 85. Oczywiście.
Ad 86. Wiem, że nadal są ludzie, którzy chodzą modlić
się nad jego grobem. Najmłodsi niemal go nie
pamiętają, bowiem wiódł skryte życie. Z pogłosek
wiem, że rok temu, pewna starsza dama przybyła
błagać ojca Berthiera o pomoc w kłopocie.
Ad 88, proc. fol. 350. Ojciec Berthier celował w
uprzejmości. Już podczas pierwszego spotkania uścisnął
mnie i ucałował w czoło. Tak samo czynił z innymi
robotnikami. Nasz szef poczynił następująca uwagę:
„Dużo bardziej wolałbym, by całowała mnie młoda
dziewczyna”.

§ 995.
Świadectwo
uzupełniające

Ad 89. Nie.
Ad 90. Zbierali w lasach pokrzywy i grzyby. Jedli
łowione w Mozie małże, których nikt nie chciał jeść.
Ad 91. Tak, czemu nie.
Ad 92. Nie.
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XXXVI świadek – Pan Józef Walter
67 lat („de visu” et „ab auditu”)
Sesja XXXVIII z 16 stycznia 1952 r.

Ad 3, interr., proc. fol. 381, respondit
Trudno mówić o prawdziwej znajomości z ojcem
Berthierem. Jednakże znałem jednego z tych, którzy
mieli spóźnione powołanie, pochodzącego z Martyniki.
On właśnie zabrał mnie kiedyś do nędznej sali, w
starych koszarach, w której po prawej stronie siedział
ojciec Berthier. Pamiętam, że zwracał się do mnie kilka
razy, ale zupełnie nie mogę sobie przypomnieć, co do
mnie mówił. Byłem w Grave, gdy przybyli tam ojcowie.
Miałem dwanaście lat, mieszkałem w internacie i w
Grave bywałem w tylko podczas wakacji.

§ 996.
Ogólniki

Ad 4. Wszystko, co zeznam, wiem z własnego
doświadczenia, chyba że powiem inaczej.
Ad 5. Nie.
Ad 6. Tak.
Ad 7. 1. Tak, Vide ad 3.
2. Tak, od czasu do czasu.
3. Nie czytałem książek o nim.
Ad 8. Tak.
Ad 9. Dlaczego nie.
Ex officio: Co umie nam Pan powiedzieć o Słudze
Bożym?
R.: Nie było niczego, co mogłoby tchnąć choć odrobinę
zbytkiem. Generalnie można powiedzieć, że wszystko
tam było biedne.
Wiem z własnego doświadczenia, że ojciec Berthier
chodził po ulicach spokojnie i że często trzymał
kapelusz w ręce. Moja matka, Elżbieta M. Teresa van
Hoermond – J.G.B.H. Walter – która, mimo że była
bardzo pobożna, była sceptycznie nastawiona do

§ 997.
Opinia świętości
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prowadzenia się duchowieństwa, wypowiadając się o
ojcu Berthierze, zawsze mówiła: To święty. Matka
mogła mu się przyglądać, gdy szedł do niebieskiej
pralni.
W lipcu 1950 moja żona musiała poddać się poważnej
operacji. Operował ją (w Amsterdamie) chirurg,
profesor Bouwdijk-Sastiaanse. Asystował mu doktor P.
Karthaus. Pierwszy w nich zaraz po operacji oznajmił
mi, że nie mogli zrobić tego, co zaplanowali. Gdy 16
grudnia 1950 r. dowiedzieliśmy się z gazety, że ma się
zacząć diecezjalny proces beatyfikacyjny ojca Berthiera,
zaproponowałem mojej żonie, byśmy go błagali o
wstawiennictwo i łaskę uzdrowienia. Tego wieczora o
dziesiątej rozpoczęliśmy nowennę. Przed 17 grudnia
moja żona bardzo źle się czuła. Ponieważ wypróżnianie
niemal całkowicie ustało, zatem musiała często
wymiotować. W niedzielę o pierwszej w nocy, zwróciła
tylko trochę żółci. Kiedy obudziła się rano, powiedziała:
„Nie wiem, co mi się stało? Czuję się dużo lepiej i nie
jestem już niedysponowana”. Tego dnia dobrze zjadła.
W następnych dniach, do mniej więcej 15 stycznia 1951
r. już wcale, albo prawie wcale nie wymiotowała,
podczas gdy jej apetyt znacznie się polepszył. Jednakże
później nastąpił nawrót choroby. Moja żona zmarła z
powodu tej choroby 29 lipca 1951 r. Gdy rozmawiałem
o tym przypadku z moim lekarzem rodzinnym,
powiedział: „Ależ ja też pomogłem”.
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XXXVII świadek – Maria Meier
Siostra Rishberta
47 lat
Sesja XXXIX z 27 lutego 1952 r.

Ad 6, interr., proc. fol. 383, respondit:
Oczywiście.
Ad 7. 1. Nie.
Ad 8. Tak.
Ad 9. Oczywiście.
Q.: Dowiedzieliśmy się, miała Siostra pewnego dnia
wypadek. Czy to prawda?
R.: Mogę potwierdzić, że w 1935 roku, podczas mycia
okien, spadłam ze szczytu drabiny. Mój stan był ciężki,
straciłam świadomość i groziła mi śmierć. Miałam
bardzo opuchnięte oczy i wargi. Później dowiedziałam
się, że udzielono mi ostatnich sakramentów. Siostry,
prosząc o moje uzdrowienie, odmówiły Nowennę do
ojca Berthiera. Następnego dnia po wypadku doszłam
do siebie, a po pięciu tygodniach powróciłam do
zdrowia. Jednakże pozostał skurcz na prawym policzku.

§ 998.
Opowieść o
uzdrowieniu

Q.: Czy lekarz był zaskoczony szybkim powrotem Siostry
do zdrowia?
R.: Tego nie wiem.
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XXXVIII świadek – Anna Niesen
Siostra Maria Gratia
54 lata
Sesja XXXIX z 27 lutego 1952 r.

Ad 6, proc. fol. 384, respondit:
Tak i ku chwale ojca Berthiera
Ad 8. Tak, naturalnie.
Ad 9. Tak, oczywiście.
Q.: Czy potrafi nam Siostra opowiedzieć coś o wypadku
siostry Rishberty i o jej uzdrowieniu?
R.: Nie widziałam samego wypadku, ale byłam zaraz
przy niej, gdy niesiono ją do domu. Widziałam, że
welon był wypełniony krwią. Musiała jej tam być
niemal filiżanka. Lekarz, pan Kanters powiedział, że ma
pęknięcie podstawy czaszki i wstrząs mózgu; było z nią
bardzo źle, więc udzielono jej ostatnich sakramentów.
Wydarzenie to miało miejsce w latach 1932-1938. Nasz
spowiednik, ojciec Ramers, poradził nam, byśmy
odmówiły Nowennę do ojca Berthiera. Tak też
zrobiłyśmy. I błagałyśmy go nieustannie.
Byłam przy niej nazajutrz o 5 rano. Siostra powiedziała,
że jest bardzo ciemno. Mimo że przez całą noc była
zapalona lampa, ona cały czas, od północy, prosiła by ją
zapalić. O dziewiątej odzyskała wzrok. Siostra
wyzdrowiała w mgnieniu oka. Lekarz nie pozwalał, by
wstała, mimo że była już w stanie; w rezultacie jej stan
naprawdę szybko się poprawił.

§ 999.
Opowieść
o uzdrowieniu

Q.: Czy uważa to Siostra za cudowne uzdrowienie?
R.: Czy to cud, tego nie wiem, lecz wbrew wszelkim
oczekiwaniom wyzdrowienie to nastąpiło szybko.
Wiedziałam inne wstrząsy mózgu, lecz one trwały
znacznie dłużej. Ludzie, którzy je mieli, cierpieli później
bardzo często na bóle głowy, lecz siostra Rishberta
nigdy nie miała bólu głowy. Jednakże pozostał jej skurcz
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na twarzy, ale nie przeszkadzał jej.
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XXXIX świadek – Magdalena Wörz
Siostra Philotée
58 lat
Sesja XXXIX z 27 lutego 1952 r.

Ad 6, interr., proc. fol. 386, respondit:
Tak, w przeciwnym razie nie przyjechałabym.
Ad 8. Tak.
Ad 9. Oczywiście.
Q.: Czy potrafi nam Siostra opowiedzieć coś o wypadku
siostry Rishberty i o jej wyzdrowieniu?
Nie widziałam samego wypadku; spadła ze szczytu
drabiny. Ale zaraz po tym nieszczęściu byłam przy niej.
Gdy ją zobaczyłam, straciła przytomność. Miała
pęknięta czaszkę. Z jej prawego ucha wypływała jakaś
ciesz z krwią. Od czasu do czasu wracała jej
przytomność, po czym znów ją traciła, jak to w takich
przypadkach bywa. Wyzdrowiała całkowicie, wydaje mi
się, że wolno jej było wstać już w piątym tygodniu, lecz
było to cięższe niż nam się wydawało. Tymczasem, to
co przypisuje wysłuchaniu cudownych modlitwy, to
fakt, że za wyjątkiem delikatnej deformacji prawej
strony twarzy, wypadek nie pozostawił po sobie
żadnych śladów. Nie boli ją głowa. Do dziś podejmuje
się trudnych wyzwań, mianowicie nadzoruje oddział
nad 60 starcami.

§ 1000.
Opowieść o
uzdrowieniu

Q.: Czy wie coś Siostra o utracie wzroku podczas
pierwszej nocy?
R.: Nie, nie było mnie tam.
Q.: Czy widzi Siostra w tym przypadku coś cudownego?
R.: Wstawiennictwu ojca Berthiera, którego długo i
bardzo błagałyśmy, po pierwsze przypisuję to, że tak
szybko odzyskała zdrowie, po 7 lub 8 tygodniach już
zdrowa mogła spacerować, a po drugie, że wypadek nie
pozostawił po sobie żadnych śladów.
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Q.: Czy ojciec Berthier cieszył się opinią świętości?
R.: Oczywiście, wszyscy starzy mieszkańcy Grave o tym
mówili. Słyszałam np., jak opowiadała o tym pani
Teulings-Kellnam, która mieszkała w Grave od 40 lat i
która darzyła go ogromnym szacunkiem. Ona nie żyje
od dwóch lat. Do dziś odmawiamy w szpitalu Nowennę
do ojca Berthiera.

§ 1001.
Opinia świętości
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XL świadek – Pan Teodor Grunnemann
71 lat („de visu”)

Sesja XL z 6 marca 1952 r.
Świadek obcował ze Sługą Bożym przez 5 lat
(od 1903 do 1908 r.)

Ad 3, interr., proc. fol. 388, respondit:
Byłem u niego pięć lat, aż do jego śmierci. Od
października 1903 r. Odbyłem 3 lata studiów
klasycznych. Następnie wstąpiłem do nowicjatu i
uzyskałem profesję w październiku 1907 r. Później
studiowałem dwa lata filozofii i prawie 2 lata teologii.

§ 1002.
Ogólniki

Ad 4. Z własnego doświadczenia. Gdy będę zeznawał
coś, czego nie wiem z własnego doświadczenia,
powiem to.
Ad 5. Nie, nie mogę tego powiedzieć.
Ad 6. Tak.
Ad 7. Tak. Vide Ad 3.
2. Oczywiście, jednak później niewiele.
3. Tak, słyszałem, jak czytano w Grave książkę ojca
Delombaerda: Apostoł naszych czasów.
Ad 8. Tak.
Ad 9. Tak.
Ad 41. Po pierwsze, wychowywał młodych ludzi w
pobożności i praktyce cnót. Nauka stała na drugim
miejscu. Był surowy, ale jednocześnie dobry. Był bardzo
życzliwy, uprzejmy, jak ojciec.
Ad 42, proc. fol. 389. Być może był trochę zbyt surowy.
Np. nie pozwalał nowo wyświęconym księżom

§ 1003.
Metoda kształcenia
§ 1004.
Jego zalety jako
przełożonego
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odprawić ich pierwszej Mszy św. w ich rodzinnych
miastach. Nie wysyłał też nikogo do rodziny, gdy
rodzice byli umierający.
Ad 43. Całe jego życie było przygotowaniem do śmierci.
Podczas spowiedzi przyznał mi się do tego, że boi się, że
już długo nie pożyje. To było na krótko przed jego
śmiercią.

§ 1005.
Przygotowanie do
śmierci

Ad 44. 1. Nie było mnie tam. Miał powiedzieć: „Duszę
się”. Później słyszałem jeszcze, że miał powiedzieć do
ojca Trampe: „Biedne dziecko”.
2. Mówiono: Umarł święty.
3. Nie wiem nic.

§ 1006.
Śmierć

Ad 45. 1. Tak, bez cienia wątpliwości.
2. Tak, to też. Nigdy nie widziałem człowieka tak
cnotliwego. Wszystkie cnoty były u niego rozwinięte w
najwyższym stopniu.

§1007.
Nadzwyczajnie cnotliwe
życie

Ad 46. Oczywiście; jego wiara była niezachwiana.
Ad 47. Nieustannie głosił kazania sprzeciwiające się
modernizmowi.
Ad 48. Tak, całe życie się modlił. Wszystko odnosił do
Boga. Wszędzie widział Boga i jego dzieła. Np. gdy się z
nim przechadzałem, on podziwiając przyrodę, mówił:
„Jaka przyroda jest piękna i jaki Bóg jest wielki”. W
kaplicy wzdychał, zorientowaliśmy się, że był głęboko
zjednoczony z Bogiem.

§ 1008.
Umiłowanie Boga

Ad 49. Tak, Stolica Apostolska była wszystkim. Zawsze
mówił, że wyłącznie Rzym może stanowić dla niego
reguły, bowiem, jak często mówił, Papież był dla niego
Wikarym Jezusa Chrystusa.

§ 1009.
Poddanie Stolicy
Apostolskiej

Ad 52, proc. fol. 390. Myśmy nie zauważali trudności;
nie spostrzegliśmy, by miał trudności.
Ad 53. To był cel jego życia; cel jego Fundacji.

§ 1010
Szerzenie wiary

Ad 55. Mszę św. odprawiał z wielką pobożnością.
Ex officio: Czy słyszał może Pan, że powtarzał słowa
konsekracji?
R.: Raz powtórzył słowa konsekracji tak głośno, że
bardzo dobrze było je słychać i to jakiś czas po
konsekracji (śpiewano lub grano na organach),
odniosłem wrażenie, że chciał zagłuszyć ten zewnętrzny
hałas. Pomyślałem: „On tez jest tylko biednym
człowiekiem”. Nie wiem czy inni zwrócili na to uwagę.
Po pierwszej wojnie światowej, rozmawiałem o tej
sprawie z innym uczniem, panem Spengler. Sprawa

§ 1011.
Sposób odprawiania
Mszy św.
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była mu nieznana.
Ad 56. Ogromnym kultem otaczał świętych. Wszystko
to stanowiło część jego codziennego życia.
5. Jego kult Matki Bożej przejawił się w sposób
szczególny, gdy znajdował się przed Jej posągiem lub
gdy się do Niej modlił.

§ 1012
Pobożność

Ad 61. Był trochę lękliwy. Powiedział: „Nigdy nie
wiadomo, czy jest się w stanie łaski”. Nie zrozumiałem
tego. Był z natury lękliwy, lecz mimo tego miał
ogromne zaufanie.

§ 1013
Lękliwy, lecz ufny

Ad 63, proc. fol. 391. Tak, oczywiście. Bardzo umiłował
Boga.

§ 1014.
Poddanie woli Boga

Ad 64. 1. Tak, we wszystkim poddawał się woli Bożej.
Przejawia się to przez jego posłuszeństwo Stolicy
Apostolskiej i władzy diecezjalnej.
Ad 65. 1. Był bardzo uprzejmy dla swoich
podopiecznych.
4. Sam słyszałem, jak ojciec Berthier powiedział ojcu
Paulssen, by ten poszedł do umierającej protestantki,
by zachęcić ją do aktu miłości doskonałej. Ojciec
Paulssen był Holendrem.
5. Nie robił tego dla pieniędzy. Celem jego działań było
na pierwszym miejscu skierowanie ludzi ku Bogu.
6. W tym miał na względzie Bożą chwałę i zbawienie
dusz.

§ 1015.
Troska o umierających
§ 1016.
Bezinteresowność
§ 1017.
Gorliwość dusz

Ad 66. Tak, jego miłość była szczera. Nie czynił żadnych
wyjątków. Nie przedkładał jednych narodowości nad
inne, nawet francuskiej. To mogę potwierdzić.
Przeciwnie, by nie być posądzonym o faworyzowanie
Francuzów, usiłował sprawić wrażenie, że przedkłada
inne narodowości nad swoją. Dlatego też jego miłość
była nadprzyrodzona.

§ 1018.
Zalety jego miłości

Ad 67. 1. Miał otwarte oczy na chorych i na członków
swojego Zgromadzenia. Gdy ktoś był chory, zajmował
się nim. Jeśli jakiś przypadek choroby jednego z jego
podopiecznych uszedł jego uwagi, mogło to być tylko
spowodowane licznymi obowiązkami. Moim zdaniem,
nie jest możliwe, by ojciec Berthier świadomie
zaniedbał chorego.
2. Vide Ad 1.

§ 1019.
Troska o chorych

Ad 68. Bardzo się troszczył.
Ad 69, proc. fol. 392. Każdego ranka rozdawano chleb
ubogim i to w znacznej ilości.

§ 1020.
Umiłowanie ubogich

Ad 70. Tak, był aż nazbyt roztropny; nigdy nie pozwalał
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spotykać się we dwóch, zawsze musiało być trzech.
1. Podporządkował swe konstytucje Rzymowi.
2. W przypadku wątpliwości zawsze zasięgał rady
biskupa.
4. Uczniowie bardzo szanowali jego porady.
5. Rzeczywiście, tak można powiedzieć.
6. Tak, można to spokojnie potwierdzić.

§ 1021.
Nadzwyczajna
roztropność

Ad 72. Tak, bez wątpienia był wdzięczny. Zawsze modlił
się za dobrodziei.

§ 1022.
Wdzięczność

Ad 73. Pewnego dnia miałem zacząć przygotowania do
„konstrukcji”. Trochę oddalony ode mnie powiedział do
towarzyszącego mu ojca Blancharda: „To nie
postępuje”. Kilka chwil później podszedł do mnie i
powiedział: „to nieźle posuwa się do przodu”. Poza tym
nigdy nie słyszałem, by powiedział coś, co było by
niezgodne z prawdą.

§ 1023.
Szczerość

Ad 74. Tak, był bardzo uprzejmy.
Ad 75. W ogóle nie był egoistą.
Ad 76. Tak, mogę tak powiedzieć. Należy tak
powiedzieć.
3. Był trochę porywczy, co się czasem objawiało. To
były tylko chwile. Generalnie był bardzo dobroduszny.
Potrafił panować nas sobą.
4. Vide Ad 3.

§ 1024.
Siła

Ad 77. Całe jego życie było ustawicznym
umartwieniem.
Pisząc, zawsze siedział na drewnianej ławce bez
oparcia.
Cały dzień spędzał pośród swych uczniów i uczestniczył
we wszystkich rannych i wieczornych ćwiczeniach.
1. „Trzeba pokonać starego Adama”, mawiał.
2. Dostał coś lepszego z powodu osłabienia i choroby.
Jednakże nie prosił o to.
3. Tak, przestrzegał życia wspólnotowego.
4. Był również wewnętrznie umartwiony.
5. Sumiennie przestrzegał reguły.

§ 1025.
Ciągle umartwienie

Ad 78, proc. fol. 393. Był bardzo pokorny.
1. Stanowił stały przykład dla wszystkich mieszkańców
domu. I wszyscy byli przekonani o jego nadzwyczajnej
pokorze.
3. Nie darzył siebie dużym szacunkiem. Postrzegał się
tylko jako instrument Boga. Niczego nie przypisywał
sobie.
4. Ze względu na cnoty praktykowane w jego
Zgromadzeniu, darzył je dużym szacunkiem. Jednakże,
jak dość często mówił, nie chciał konkurować z innymi
zgromadzeniami.

§ 1026.
Wielka pokora
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Ad 79. Sumiennie wypełniał wszystkie polecenia swoich
przełożonych.

§ 1027.
Posłuszeństwo

Ad 80. 1. Bez końca zwracał uwagę na cnotę czystości.
On sam był niezmiernie roztropny, tak że nigdy nie
podał kobiecie ręki. Sam tego doświadczyłem, gdy z
wizyta do Grave przyjechały moja matka z siostrą.
2. Dziewictwo było jego alfa i omegą.
3. Jego koncepcja dziewictwa przekraczała ideał.

§ 1028.
Czystość

Ad 81. Absolutnie.
2. Był bardzo oszczędny.
3. W ogóle nie korzystał z używek. Jednakże zażywał
tabakę.
Pewnego razu jeden z teologów zapytał go, czy reguła,
która zabrania używania tytoniu, powinna być też
stosowana do tabaki. A on odpowiedział, że tak.
Według powszechnej opinii, ojciec Berthier nie
korzystał z tabaki jak z używki, lecz jak z lekarstwa.
4. Bardzo rygorystycznie podchodził do kwestii
korzystania z używek i innych rzeczy. Uważał, że każdy
powinien być równie jak on twardy.
Ad 82, proc. fol. 394. 1. Tak, można to powiedzieć bez
zastrzeżeń.
2. To bardzo możliwe, nie potrafiłbym zaprzeczyć.
3. Podczas modlitwy był bardzo skupiony, taka też była
jego zewnętrzna postawa.
Bez wątpienia kilka razy zadał podczas rozmyślań
pytanie nie związane z tematem. Wydaje mi się, że
czynił te uwagi, by o nich nie zapomnieć; pytał np.,
gdzie była dostawa ziemniaków.
7. Tak, miał bojaźń Bożą w stopniu wyjątkowym.

§ 1029.
Ubóstwo
§ 1030.
Umiarkowanie

§ 1031.
Nadprzyrodzone dary

Ad 83. Mogę to całkowicie potwierdzić.
Ad 84. Pan Spengler, później rektor Caritas w
Duisburgu, powiedział mi po pierwszej wojnie
światowej, że ojciec Berthier był bez wątpienia świętym
człowiekiem. Niemiecki proboszcz, mój brat, napisał do
mnie po śmierci ojca Berthiera, że był człowiekiem
wiodącym żywot świętego.

§ 1032.
Opinia świętości

Ad 85. Ta opinia świętości trwała za jego życia i także
po śmierci.
Ad 86. Nie wiem tego z własnego doświadczenia.
Ad 88. Nie.
Ad 89, proc. fol. 395. Nie.
Ad 90. Nie.
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Ad 91. Tak, już to zrobiłem.
Ad 92. Nie.
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XLI świadek – Mgr Sebastian Futterer
72 lata („de visu”)
Świadek obcował ze Sługą Bożym przez 8 lat
(od 1900 do 1908 r.)

Ad 3, interr., proc. fol. 396, respondit:
Przybyłem do Grave w 1900 r.; zostałem w Grave do
1909 r. Dnia 11 czerwca 1909 zostałem w Grave
wyświęcony na kapłana.
Ad 4. Wszystko wiem z własnego doświadczenia.
Ad 5. Nie.
Ad 6. To oczywiste.
Ad 7. 1. Tak, bardzo dobrze. Vide Ad 3.
2. W Grave tak, później nie słyszałem, by o nim
mówiono.
3. Delombaerda: Apostoł naszych czasów. Nolte:
Historische Skizze.

§ 1033.
Ogólniki

8. Darzę go ogromnym szacunkiem.
Ad 9. Bez ceregieli. Modlę się o to codziennie.
Ad 41, proc. fol. 397. Jego sposób był bardzo prosty;
przyciągały nas jego miłość do swoich i głęboka pokora.
Nigdy nie powiedział ciężkiego słowa.

§ 1034.
Metoda kształcenia

Ad 42. Mieszkał z nami w tej samej sali do studiów. Od
rana do wieczora dawał nam we wszystkim dobry
przykład. Byliśmy podbudowani zachowaniem tego
człowieka.

§ 1035.
Jego zalety jako
przełożonego

Ad 43. Dwa lata przed śmiercią odbył rekolekcje.
Powiedział mi po nich: „Byłem przygotować się na
godzinę śmierci”.
Ad 44. Rano, podczas rozmyślań, siedzieliśmy w kaplicy,

§ 1036.
Przygotowanie do
śmierci
§ 1037.
Ostatnia godzina
258

gdy poinformowano nas, że ojciec Berthier jest chory, a
później, że nie żyje. Modliliśmy się, wielu z nas płakało.
Byłem przy tym, gdy wkładano go do trumny. Miał
bardzo spokojny wyraz twarzy.
2. Bardzo opłakiwaliśmy jego stratę i obawialiśmy się o
przyszłość naszego powołania.
3. Nie wiem, co powiedział.
Ad 45. 1. Zachwycał wszystkich tych, którzy wytrwali.
Ad 46. Gdyby ten człowiek nie trwał niezachwianej
wierze, nie byłby w stanie rozwijać swego Dzieła.

§ 1038.
Duch wiary

Ad 47. Pewnego dnia miał w rękach gazetę: „La Croix”,
w której przeczytał, że wolnomularstwo knuło przeciw
religii. Powiedział wówczas: „Ach moje dzieci, cóż za
nieszczęście. Jeśli będziemy wiedli psie życie,
zobaczymy piękne rzeczy. Według mnie mówiąc to,
nawiązywał
do
demoralizowania
młodzieży
knowaniami wolnomularstwa.

§ 1039.
Wizja wiary

Ad 48. 1. Tak, to był prawdziwy człowiek modlitwy.
2. Modlił się jak inni, bez niczego nadzwyczajnego.

§ 1040.
Duch modlitwy

Ad 49. Oczywiście. Jako dobry katolik i gorliwy ksiądz,
zawsze z wielkim szacunkiem mówił o Stolicy
Apostolskiej.
Ad 51, proc. fol. 398. Nas wszystkich. Stanowiło to
temat jego codziennych przypomnień.

§ 1041.
Zachęcanie do wiary

Ad 52. Bardzo odpowiednio, jak zawsze.
Ad 53. Założył Zgromadzenie.
Ad 55. Dokładnie, spokojnie, z nabożnością i dając nam
wszystkim przykład.

§ 1042.
Sposób odprawiania
Mszy św.

Ex officio: Czy był drobiazgowy?
R.: Nie, nie był taki.
Ad 56. Zalecał nam, byśmy często się modlili do Świętej
Rodziny i do Matki Boskiej z La Salette, a także
namawiał nas do adorowania Świętej Eucharystii. Nadal
to robię.

§ 1043.
Pobożność

Ad 59. Gdyby nie miał wielkiego zaufania, już dawno
zapomniano by o Świętej Rodzinie. Pewnego dnia
otrzymał 20 000 lirów, powiedział nam wtedy: „Dzieci
moje, dobry Bóg nas kocha. Biedna córka służebna z
Włoch przysłała mi dla was te pieniądze. Dziękujmy
dobremu Bogu. Módlcie się za nią. Widzicie, że dobry
Bóg nas kocha”.

§ 1044.
Wielka ufność w Bogu
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Ad 62. O tak.
Ad 63. To oczywiste.
Ad 64. 1. Jestem o tym głęboko przekonany.
2. Gdyby przełożeni z Rzymu powiedzieli, że nie chcą
tego Zgromadzenia, poddałby się ich woli natychmiast.
4. O tak, bez przerwy.

§ 1045.
Poddanie Stolicy
Apostolskiej

Ad 65. 1. Jakież on poczynił wydatki na uczniów, którzy
nie mogli zapłacić ich czesnego!
3. Zawsze dodawał mi otuchy.
4. To nie była jego sprawa.
5. Bożą cześć, oto co miał na względzie.
6. Jego fundacja jest tego najlepszym dowodem.

§ 1046.
Umiłowanie bliźniego

Ad 66. Jego miłość była szczera, nadprzyrodzona,
powszechna i bardzo budująca. Nie wyróżniał
narodowości. Wszyscy byli dla niego równi. Mówił:
„Wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi”.

§ 1047.
Gorliwość
§ 1048.
Zalety jego miłości

Ad 67, proc. fol. 399. Zawsze bardzo troszczył się o
chorych.
Ad 68. Żyliśmy razem, jak pierwsi chrześcijanie.
Żadnych waśni. Potrafił mówić jasno i prosto, ale
później nie dostrzegaliśmy już niczego.

§ 1049.
Związek serc

Ad 69. Przyjmował wszystkich biednych uczniów.
Ad 74. Zawsze uczył prostoty, a powściągliwość
pasowała do człowieka dobrze wychowanego.
Ad 75. Nie chciał niczego dla siebie samego.

§ 1050.
Kurtuazja
§ 1051.
Bezinteresowność

Ad 76. 4. To był Francuz (porywczy). Nigdy nie
wychodził ze swej roli. Nigdy nie rzucał obelg, ani nie
był grubiański.
Ad 77. 2. Nie, pił tylko szklaneczkę wina.
3. Miał swoje miejsce między nami. Zawsze był
pomiędzy nami. Zawsze przestrzegaliśmy reguły.
4. Nigdy nam tego otwarcie nie powiedział.
5. Nie jadł niczego poza wyznaczonymi godzinami.

§ 1052.
Ciągłe umartwienie

Ad 78. 1. Zawsze bardzo budował nas przykład jego
cnót.
2. Dawał nam przykład pokory.
3. „Sługa Boży i nic innego”.
4. Darzył ogromnym szacunkiem swoje Zgromadzenie i
miał do tego prawo.

§ 1053.
Przykładna pokora

Ad 80. Siostra jednego z naszych ojców przyszła do
rozmównicy w sukience z krótkimi rękawami. To mu się

§ 1054.
Czystość
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nie spodobało; poczynił jej uwagę i opuścił wzrok.
Gdy szedł odwiedzić jakąś chorą kobietę, nigdy nie robił
tego sam.
Ad 81, proc. fol. 400. Naprawdę przestrzegał ubóstwa.
Nie miał dwóch sutann. Książki pisał na zużytych
kopertach.

§ 1055.
Ubóstwo

Ad 82. 1. Zawsze żył w Bożej obecności i zdawał sobie
sprawę z tego, że tylko z Bogiem wypełni swoje Dzieło.
2. Tego nie wiem.
3. We wszystkim był dla nas przykładem. Nie był
roztargniony.
6. Vide Ad 67. Jednakże nie wiem, czy to było
nadprzyrodzone.
7. Bał się Boga.

§ 1056.
Nadprzyrodzone dary

Ad 83. Widziano w nim księdza wiodącego żywot
świętego, codziennie przychodziło mnóstwo listów
proszących o jego wstawiennictwo.

§ 1057.
Opinia świętości

Ad 84. Sam tego doświadczyłem.
Ad 85. Dla mnie się ona utrzymała, co do innych nie
wiem.
Ad 88. Nie.
Ad 89. Nie. Tak, pan Olef nie może przybyć. To bardzo
chorowity człowiek, jedną noga jest w grobie.
Ad 90. Nie.
Ad 91. Tak.
Ad 92. Nie.
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Pierwszy świadek w procesie informacyjnym

XLII świadek – W. O. Piotr Józef Ramers
profes zakonny Zgromadzenia Misjonarzy Świętej
Rodziny 60 lat („de visu” et „ab auditu”)
Sesja II z 3 października 1951 r.
Sesja III z 6 października 1951 r.
Sesja IV z 10 października 1951 r.
Sesja V z 12 października 1951 r.
Świadek badał życie, cnoty i „sławę” Sługi Bożego. Był
autorem „Articuli” procesowych (cf. Proc. rog. Fol. 13,
ad 7), jego odpowiedzi na pytania Trybunału mają
przede wszystkim podać odnośniki tłumaczące to, co
jest zawarte w artykułach.

Ad 3 interr., proc. rog., fol. 11, respondit:
Jestem księdzem Zgromadzenia ufundowanego przez
ojca Berthiera. Widziałem go przez kilka dni, na mniej
więcej dwa lata przed jego śmiercią. Ponadto od wielu
lat (1946) jestem obowiązany opisać jego życie, co
czynię, publikując liczne tomy.
Ad 4. Nie znając francuskiego do mojego spotkania ze
Sługą Bożym, nie mogłem z nim porozmawiać, lecz
wielu rzeczy o nim dowiedziałem się od naocznych
świadków, starałem się badać i badałem wszystkie
dokumenty mające związek z jego życiem i z jego
dziełami.

§ 1058.
Ogólniki

Ad 5. Ani ojciec postulator, ani żadna inna osoba, nie
instruowała mnie odnośnie moich zeznań jako świadka.
Ad 6. Tak, robię to dla chwały Boga i z nadprzyrodzoną
intencją.
Ad 7. a) Tak, znałem go kilka dni.
b) Tak, często i wielu współczesnych.
Ad 8. Przeczytałem na jego temat wszystko, co jako
historykowi, udało się znaleźć.
Ad 9. Tak, bardzo go szanuję i jestem przekonany,
262

przez moje badania i poszukiwania, że jest świętym.
Ad 10. Tak, gorąco.
Ad 11. a) Urodził się 24 lutego 1840 roku w Châtonnay
(Isere), w diecezji Grenoble; ochrzczony 26 lutego
1840, imieniem Jan-Chrzciciel. Jego ojcem chrzestnym
był Jan Motere, a matką chrzestną Maria Berthier
Motere. Jego ojciec nazywał się Piotr Berthier, zwany
Motere, rolnik średniego majątku, hardego charakteru,
lecz, jak wspomniałem w artykule 2, dobrego serca.
Jego matka Maria Putoud była dobrą chrześcijanką.
Sługa Boży gorąco chwalił jej zalety chrześcijańskiej
matki. Na udokumentowanie patrz: Delombaerde
Apostoł naszych czasów, strona 27 i Ramers MSF Bonus
Miles Christi Iesu, strona 5. Miał jeszcze pięcioro braci i
sióstr, kilkoro zmarło w młodym wieku. Rodzice starali
się dotrzeć do dzieci zarówno przez przykład jak i ucząc
je szczerej i ogromnej pobożności, jak również ducha
pracy i oszczędności, co powiedziano w art. 5. Do szkoły
podstawowej chodził do Braci od Najświętszego Serca z
Puy w Châtonnay, ale też w domu jego ojciec uczył go
czytać i recytować długie fragmenty Ewangelii.
Jednakże dzięki literaturze Telemaka, dowiedział się
rzeczy, które go zaniepokoiły.
b) Wszyscy świadkowie jego dzieciństwa potwierdzają
jego wielką pobożność i przykładne życie.
c) Dzięki wyżej cytowanej sprawie objawiło się jego
delikatne sumienie, które uspokoił jego proboszcz.
Ad 12, proc. fol. 12. a) Objawiało się umiłowaniem
świętych obrzędów w Kościele i żarliwym, głośnym
recytowaniem w kościele parafialnym, którego
proboszcz, Antoni Champon, powierzył mu czytanie
zarówno niedzielnej Ewangelii, jak i Pasji naszego Pana
w Wielkim Tygodniu.
b) Wszystko to, co powiedziane w art. 6, dokumentacji
„Kapłaństwo”, str. 29, ojca Berthiera i przede
wszystkim „Studia duchowe”, Paryż, sierpień 1908, str.
212-213, zostało przełożone Trybunałowi kościelnemu.

§ 1059.
Dzieciństwo

§1060.
Pobożność
§ 1061.
Delikatne sumienie
§ 1062.
Powołanie do
kapłaństwa

§ 1063.
To co o tym napisał

Ad 13. Cytat w art. 7 pochodzi z listu jego przyjaciela z
dzieciństwa, P. Girarda, osiadłego w Mées (4 kwietnia
1909), dotyczącego I Komunii św. Sługi Bożego, list
przedłożono Trybunałowi kościelnemu.

§ 1064.
Pierwsza Komunia św.

Ad 14. Fragmenty w art. 9, na temat jego szacunku dla
rodziców, znajdują się na stronie 37, cytowanego
wyżej, jego Życiorysu napisanego przez Delombaerda.

§ 1065.
Szacunek dla rodziców

Ad 15, proc. fol. 13. Słowa cytowane w art. 9, dowodzą,
że jego niechęć do zabawy była konsekwencją jego
stanu, oddalenia domu rodzinnego od reszty wioski i
przede wszystkim surowego kształcenia w pracach

§ 1066.
Niechęć do zabaw
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ręcznych przez ostrego ojca.
Ad 16. Mówił o tym u schyłku życia w przedmowie do
swych misjonarzy w Grave, w której podkreślił fakt, że
od 6 roku życia, kiedy to opowiedziała mu o tym jego
babka, był tym głęboko wzruszony i nigdy o tym nie
zapomniał.

§ 1067.
Opinia o La Salette

Ad 17. Będąc samemu autorem artykułów do procesu
informacyjnego, potwierdzam to, co napisałem w art.
11, 12 i 13. Odwołuję się do jego Życiorysu
Delombaerda, s. 55-56, 79-80. Także w mojej pracy
Bonus Miles Christi, t. I, 11-14, szczególnie w przypisach
57 i 83.

§ 1068.
Niższe seminarium

Ad 18. Tu jeszcze raz potwierdzam to, co jest napisane
w artykułach 12, 14, 15 i 16,odwołujących się do
cytatów w Delombaerde, ss. 76 i 286; w „Kapłaństwie”
ojca Berthiera, s. 20 do 113, szczególnie s. 49. Podobnie
w mojej książce Bonus Miles, I, s. 16, 18 do 19 i 21.

§ 1069.
Wyższe seminarium

Ad 19. Powtórzę to, co przedstawiłem w art. 17, 18 i20,
bazując na dokładnych danych z Bonus Miles, I, 2. 29,
przypis 146; s. 23; s. 24, przypis 121, 122 i na s. 20 i 27 z
tego samego tomu, przypisy 128 i 131; także w
Delombaerde, 1. 105 i 367.

§ 1070.
Śluby mniejsze i
subdiakonat

Ad 20. Mówił o tym otwarcie swoim uczniom, a
streszczenie tego przemówienia znajduje się w
Adnotationes Dautzenberg (Archiwa główne). Już
odwoływałem się do ss. 105 i 367 jego Życiorysu
Delombaerda. Lecz to jest przedstawione od s. 100 do
107 w książce Delombaerda i w mojej pracy Bonus
Miles, I tom, s. 29, co znajduje się streszczone w
artykułach 21 i 22.

§ 1071.
Koncepcje na temat
duszpasterstwa

Ad 21-22, proc. fol. 14. Przedstawiłem to w artykułach
20, 21 i 22, powołanie zakonne i La Salette, opierając
się na Delombaerde, op. cit., s. 106 i 107.

§ 1072.
Powołanie zakonne

Ad 23. Daty, dokładne dane, jak i okoliczności są
przedstawione przeze mnie w art. 23, tak jak je
znalazłem w księdze powołań biskupów Grenoble, w
mojej książce Bonus Miles, I tom, s. 20-42 i 46 z
przypisami i w Delombaerde, s. 124, 117-118 i 120.

§ 1073.
Kapłaństwo

Ad 24. Artykuł 24 zawiera odpowiedzi na pytania
promotora wiary na temat jego nowicjatu.
Obszerniejsze
informacje
można
znaleźć
w
dokumentacji Bonus Miles, I tom, s. 42 do 43, 48 do 50,
59 do 60; V. Hostachy. W.O. Jan Berthier, s. 29-30.

§ 1074.
Nowicjat

Ad 25. Odwołuję się tu do tekstu ojca Bossana,
kronikarza La Salette w tamtych czasach,

§ 1075.
Choroba
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przytoczonego przez ojca V. Hostachego, op. cit., s. 2425 i do sprawozdania z jego choroby w Delombaerde, s.
137 i Bonus Miles, s. 48, jak również w artykule 26, w
którym on sam mówi o swoich cierpieniach. Cytuję tu
świadka jego cierpień w La Salette, nieżyjącą pannę
Marię Fayollat.
Ad 26. Odwołuję się tu do moich informacji z art. 26,
które wprowadza ojciec Delombaerde na 187 stronie
Życiorysu ojca Berthiera, którym jednak brakuje
potwierdzającej dokumentacji (ze względu na życzenie
ofiary).

§ 1076.
Opinia na temat
cierpienia

Ad 27 i 28. Treściwe sprawozdanie jego duszpasterstwa
w Weyssilieu i w innych miejscach na samym początku
jego posługi znajduje się w artykułach 27, 28 i 29.
Historycy o tym mówią: Delombaerde na str. 141 i 145 i
147 do 150. Bonus Miles, I tom, s. 51, 52, 53 i 57.
Najważniejszymi dla tego okresu źródłami jest 16
oryginalnych listów, zdeponowanych w Archiwach
generalatu MSF, które ojciec Berthier wysłał do
proboszcza Douare z Veyssilieu (od 1865, etc) i o
których mi Hostachy, op. cit., s. 33-40.

§ 1077.
Początki
duszpasterstwa

Ad 29, proc. fol. 15. Na pytanie promotora,
odpowiadam, że art. 30 skupia się głównie na całym
misjonarskim życiu ojca Berthiera, takim jakie wynika z
listów proboszcza Douare, cf. art. 29 a art. 31 wyjawia
nam wielki wewnętrzny bodziec; umiłowania Chrystusa
i jego przesłania, poszukiwanego i osiągniętego przez
całkowite oddanie się jego Boskiej Matce. Na ręce
Trybunału oddaję kopię oryginału łacińskiego tekstu
poświęcenia maryjnego, którego obietnicy wiernie
dochował aż do końca swego życia. Jego działalność
misjonarska w La Salette i na misjach powszechnych,
taka jak została przedstawiona w art. 32, 33, 34 i
udokumentowana przez Delombaerda, s. 174. 198 i w
mojej książce Bonus Miles, t. I, s. 70 i 76, 83, 87, 88.
b) Patrz artykuły 35, 36 i wskazane źródła własne ojca
Berthiera. Świadkiem specjalnym cytatu na końcu art.
35 był brat Wiktor Laurent MS, świadkiem ostatniego
zdania art. 36 był W. O. Alfons Besson MS, od którego
pochodzi też koniec art. 37. Obaj nie żyją.

§ 1078.
Głoszący misje

Ad 29, proc. fol. 17. B) W dalszym ciągu art. 35,
przytaczam wskazówki historyczne, dotyczące początku
i końca licznych rekolekcji, które wygłaszał od 1865 do
1899. Jako najważniejsze źródło wskazuję Bonus Miles,
t. I, s. 76-87.
Na temat metody, patrz teksty wskazane w art. 36 i 37.
Świadkiem, cytowanego ostatniego zdania pierwszego
ustępu była zmarła Elżbieta Vidal z Marsylii.
c) Najbardziej wymownym określeniem duszpasterstwa
pióra Sługi Bożego, jest to, które wyraził Mgr G. L.

§ 1079.
Głoszący rekolekcje

§ 1080.
Pisarz
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Paulot, wikariusz generalny Reims, w liście
adresowanym do mnie, który można przeczytać w art.
39: „Nie liczyło się dla niego nic, poza zbawieniem i
uświęceniem dusz”.
Po wnikliwej analizie wszystkich dzieł Sługi Bożego
doszedłem do tego samego wniosku, który stanowi
drugi tom mojej książki Bonus Miles Christi; patrz
szczególnie s. 283 do 303 na temat celowości dzieł
literackich ojca Berthiera.
Do art. 38 i 40 nie mam nic do dodania.
Ad 29 d) Sam przyznaje się, w swoim duchowym
testamencie, że zarzucano mu, iż był zbyt pobłażliwy
przy przyjmowaniu kandydatów do szkoły apostolskiej,
lecz wysoko ustawił poprzeczkę przyjmując nieżyjącego
już ojca Pinardy – art. 48, ma więc to swoje
uzasadnienie i inni świadkowie potwierdzili to.

§ 1081.
Zwolennik powołań

Ad 29 e) W art. 33, ukazuję, jak pojmował swoje
zadanie, jako diecezjalny dyrektor Dzieła święcenia
niedzieli: traktował je bardzo poważnie.
f) Odwołuję się do tego, co powiedziałem w art. 33 i 34.

§ 1082.
Święcenie niedzieli

Ad 30, proc. fol. 18. W duchu wyrażonym w jego
kontrakcie Maryjnym, którego francuski tekst znajduje
się w art. 31 i którego kopię łacińskiej wersji
przedkładam Trybunałowi.

§ 1083.
Spowiednik i
przewodnik
§ 1084.
W duchu kontraktu
Maryjnego

Ad 31. Świadkowie mówili mi o tym, zaznaczonym w
art. 36b, fakcie, na temat którego usłyszałem ładny
szczegół od W.O. Jacqueta: Mężczyźni nie znający jego
nazwiska, chcąc się u niego spowiadać, mówili: „Ten
Ojciec, który jest tak skąpy (brzydki)”. Patrz jego własne
słowa, które cytuję z dwóch dzieł: Ksiądz i Kapłaństwo.
By wytłumaczyć jego duszpasterską postawę wobec
mężczyzn i twierdzenie świadka w art. 36b, ibid: „I na
tak postawione pytanie…” świadkiem był, nieżyjący już,
W.O. Alfons Besson MS.

§ 1085.
Pierwszeństwo dla
mężczyzn

Ad 32. Cała moja odpowiedź zawarta jest w art. 37,
który przedstawia pogląd Sługi Bożego. Odwołuję się do
obszerniejszej dokumentacji w Bonus Miles, t. I, s. 85
do 87.

§ 1086.
Opinia na temat
kaznodziei

Ad 33. Odpowiem art. 41 i 117 w „excellentior via” św.
Pawła ( 1 Kor 12,31) i ogólnym wezwaniem dla
wszystkich do doskonałości.

§ 1087.
Opinia na temat
doskonałości

Ad 34, proc. fol. 19. Cytat z ojca Archiera w art. 51
odnosi się do Dzieła Szkół z La Salette, czego
świadkowie twierdza bez zastrzeżeń, że były dziełem
Sługi Bożego.
Sądziliśmy, że powodem założenia przez niego
Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, była

§ 1088.
Cel jego Zgromadzenia
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niemożność realizacji jego Dzieła dla spóźnionych
powołań, w jego własnej zakonnej rodzinie - wreszcie
„przygnębienie” wg słów W.O. Crozeta, dawnego,
nieżyjącego przełożonego La Salette.
Prawdziwy powód wskazany jest w art. 56 w liście
kardynała Langénieux do przełożonego generalnego
T.W.O. Chapuy, i w art. 53, w którym cytuję słowa
samego ojca Berthiera, zawarte w Konstytucjach MSF z
1895.
Ad 35, proc. fol. 20. Stworzyć Instytut Misjonarzy
Świętej Rodziny przyjmując do niej kandydatów w
zaawansowanym wieku (spóźnione powołania)
„młodych ludzi od 16 do 30 i więcej lat”, z tą szczególną
cechą, że misjonarze widzą specjalny cel Instytutu w
samym duszpasterstwie formacji i później tylko w
misjach, celem głównym pozostawiając wyświęcenie
członków Instytutu, przestrzeganiem trzech ślubów
zakonnych na przykładzie Świętej Rodziny.

§ 1089.
Pierwotny zamysł

Ad 36, proc. fol. 21. Wszystkie dowody dokumentalne
na to pytanie promotora wiary zawarte są w
przechowywanej w archiwach generalatu w Grave (w
domu Świętej Rodziny) korespondencji Sługi Bożego z
Jego Eminencją kardynałem Langénieux z Reims,
pierwszym protektorem nowego Dzieła. Dwa ich
przykłady podałem w art. 56-59.

§ 1090.
Poddanie Stolicy
Apostolskiej

Ad 37. Odpowiadam w art. 58 i 59, w których
przytaczam dowód na to, że Sługa Boży stosował się do
listownej porady kardynała-protektora: „Wszystkie te
kwestie trzeba rozpatrzyć z Waszymi przełożonymi
polubownie…”, a decyzja rady generalnej La Salette,
cfr. Art. 59, dowodzi całkowitej zgodności tej ostatniej z
celem ojca Berthiera.
Pan promotor zarzuca, że pomimo opinii kardynała
Langénieux, nakazano rozdział między ojcem
Berthierem i Zgromadzeniem z La Salette. Na to
odpowiadam: ojciec Berthier, chcąc ufundować swoje
Dzieło, był stanowczo zdecydowany nie odłączać się od
swojej wspólnoty. Cytuję słowa listu nieżyjącej pani
Clayette, adresowanego do mnie, z 17 marca 1918,
która mówi: „Pamiętam, jak mi mówił, że zawsze był
misjonarzem z La Salette i że nie ufundowałby tego
Dzieła, gdyby musiał przestać być misjonarzem z La
Salette”. Z innej strony, kardynał-protektor nalegał w
swoim liście do Sługi Bożego, z dnia 20.12.1894, na
prawo, które otrzymał od Ojca św., do odłączenia się
od swojej wspólnoty. Patrz art. 58.

§ 1091.
Jego przełożonym

Ad 38. Na to pytanie świadek odpowiada słowami,
które zacytował w art. 60: że zrobił to przewidując
ostracyzm francuskiego prawa przeciw zakonnikom.
Fakt ten jest zresztą zaznaczony przez ojca Berthiera w

§ 1092.
Fundacja na obczyźnie
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jego pismach.
Ad 39, proc. fol. 22. Świadek odpowiada: rok przed
śmiercią, ojciec Berthier czynił wszelkie starania, by
przygotować fundacje podobne do tej z Grave w wielu
państwach Europy i w Kanadzie. W tym samym celu
założył w 1904 r. miesięcznik „Posłaniec Świętej
Rodziny”, wydawany w trzech językach: francuskim,
niemieckim i holenderskim dzięki któremu chciał nie
tylko uświęcać rodzinę według zasad Leona XIII, lecz
także zdobyć środki konieczne dla jego fundacji.
Ad 40. Świadek odpowiada: szczegółowa odpowiedź
znajduje się w art. 70 do 73; archiwa ogólne:
Konstytucje Świętej Rodziny; Delombaerde, op. cit. s.
467 i 468 są tego źródłami.

§ 1093.
Wybór Świętej Rodziny

Ad 41. Świadek odpowiada: opierając się na tym, co
napisał w art. 74 „przez jego przykłady i nauki”, że sam
czerpał przede wszystkim z wzorów swojego
Zgromadzenia i Świętej Rodziny z Nazaretu, której ideał
nieustannie przedstawił swoim uczniom. Źródło:
Delombaerde, s. 430, 434, 523 i 524, które streściłem w
art. 74 do 76.

§ 1094.
Metoda kształcenia

Ad 42. Świadek odpowiada: odnosząc się do życia Sługi
Bożego opisanego przez O. Delombaerda, s. 287 do
288, 290, 296, takie jak je zacytowałem w art. 78 do 80.

§ 1095.
Jego zalety
jako przełożonego

Ad 43. Świadek odpowiada: ostatni i przedostatni rok
przed jego śmiercią, Sługa Boży głosił rekolekcje u
cystersów w Nieuwkuik w Holandii i nie przestawał
prosić o modlitwy w intencji dobrej śmierci bądź to w
swoich przemowach i prywatnych relacjach z
misjonarzami, bądź w listach z cudzoziemcami. Cytuję
przykład, którego nie ma w artykułach, i który został mi
przestawiony w liście W.O.J. Textorisa OFM, byłego
ucznia Sługi Bożego: „Nigdy nie zapomnę, jak
zobaczyłem
go
kiedyś
opuszczonego
i
zaabsorbowanego, siedzącego w kącie, i jak powiedział
do mnie: Mój synu, jestem stary, módlcie się za mnie,
abym otrzymał dobrą śmierć. Jaka pokora i
szlachetność duszy w tak znanym misjonarzu.
Promotor zarzuca, że umierający odpowiedział
swojemu pierwszemu doradcy, ojcu Carlowi, który
proponował mu przyjęcie sakramentów: „Nie, chcę
jeszcze odprawić Mszę św.” Czy nie jest to przejaw
braku prostoty i pokory? Świadek odpowiada: Składam
na ręce Trybunału kopię oryginału relacji W.O. Wiktora
Burgarda, zdanej mi ustnie, którą spisałem i
autoryzowałem. Wspomniany ojciec był pielęgniarzem,
który opiekował się Sługą Bożym i który spędził z nim
ostatnią noc. Wynika z tej relacji, że Ojciec Berthier
łudził się, co do powagi swego stanu: „To minie, chcę

§ 1096.
Przygotowanie
do śmierci

§ 1097.
Ostatnia godzina
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jeszcze odprawić Mszę św.” On się dobrze czuł w stanie
łaski i miał powód, by mówić W.O. Carlowi i
Berthaudowi, którzy wiele razy pytali go, czy nie chce
otrzymać ostatnich sakramentów: „Gdy nastanie ten
moment, powiem wam moje dzieci”. Lecz natura
zdecydowała za człowieka czynu, jakim był ojciec
Berthier i który zdradzał się całą swoją postawą w
ostatnich chwilach. Na temat ostatniego namaszczenia,
przedstawiam poza zeznaniem cytowanego już ojca
Burgarda, to ówczesnego zakrystiana, brata
seminarzysty Józefa Ferranda.
Ad 44, proc. fol. 23. 1. Świadek odpowiada: wskazuję
źródła szczegółów w art. 83 i 84: Delombaerde, op. cit.,
s. 569 do 570 i 575, które są do uzupełnienia lub
sprostowania przez relację przytaczaną w poprzedniej
odpowiedzi: Wiktora Burgarda i Józefa Ferranda, które
składam na ręce Trybunału.
2. Świadek odpowiada: opinia, nie tylko wspólnoty, lecz
także mieszkańców Grave, jak jego pastora,
okolicznego duchowieństwa świeckiego i zakonnego,
które brało udział w uroczystościach pogrzebowych,
była jednogłośna i można ja podsumować słowami
dziekana Grave: „To był święty, absolutnie święty”
(Delombaerde, s. 578).
3. Świadek odpowiada: dziekan Sprangers, który
przemawiał podczas ceremonii pogrzebowej, kładł
nacisk na cechy charakterystyczne tego wielkiego
człowieka,
tzn.
„miłosierdzie
i
uprzejmość”
(Delombaerde, op. cit., s. 580 do 584).

§ 1098.
Opinia świętości

Ad 45, proc. fol. 24. 1. W art. 88 przedstawiłem, co
myśleli o jego cnotach mu współcześni i w kwestii
szczegółów odniosłem się do stron 35, 37,38, 42, 53,
56, 70, 87, 88, 90 etc. Delombaerde.
2. Z tekstów cytowanych przez mnie w art. 89 i 90
wynika, że cnota Sługi Bożego była efektem nieustannej
walki z jego porywczą naturą i że „doskonałość” była
dla niego prawdziwym poświęceniem. Naoczni
świadkowie są co do tego zgodni.

§ 1099.
Szczególnie cnotliwe
życie

Ad 46. Świadek odpowiada: odnoszę się do moich
twierdzeń w art. 91, 92, 98 i odnotowuję za cytatami
Delombaerda, s. 29, 78 i 554; za dokumentami
oficjalnymi z archiwum generalatu MSF.

§ 1100.
Heroiczna wiara

Ad 47. Odpowiedź została już uprzednio udzielona, art.
91.

§ 1101.
Zachowanie w obliczu
błędu
§ 1102.
Duch modlitwy
§ 1103.
Przywiązanie do Stolicy
Apostolskiej
269

Ad 48. Art. 98, odpowiedź została uprzednio udzielona.
Ad 49. Świadek odpowiada: jako odpowiedź cytuję art.
91, 96 i 100; jako źródła: Delombaerde, s. 79, 496, 481.
Cytat na końcu art. 100 jest z zeznań złożonych przed

Trybunałem przez ojca Wiktora Burgarda.
Ad 50. Świadek odpowiada: wynika to ze słów ojca
Berthiera na temat wartości motywów wiary, o których
mówi w pochwale motywów wiary, którymi trzeba
samemu się zainspirować i natchnąć nimi innych
(Delombaerde, s. 494), lecz trzeba do tego dodać, co
powiedziano w art. 185 na temat jego nadprzyrodzonej
przenikliwości dotyczącej przyszłości.

§ 1104.
Wizja wiary

Ad 51, proc. fol. 25. Świadek odpowiada: odnoszę się
do poprzedniego pytania.

§ 1105.
Nawoływanie do życia
w wierze
§ 1106.
Zachowanie w
trudnościach
§ 1107.
Szerzenie wiary

Ad 52. Świadek odpowiada: patrz moje potwierdzenie
w art. 94 i źródło cytatu, u Delombaerda, s. 495.
Ad 53. Świadek odpowiada: najlepszą odpowiedzią na
to pytanie promotora wiary jest cytat w art. 95 na
temat „arsenału katolickiego” ojca Berthiera, „Croix de
Paris” rozumie przez to zbiór dzieł napisanych przez
Sługę Bożego, o których mowa w art. 40 i które za życia
autora zostały sprzedane w ilości około 1.000.000
egzemplarzy. Należy zaznaczyć, że większość jego dzieł
została przetłumaczona na 6 lub 8 języków. Poza tym,
podczas rannej modlitwy swoich misjonarzy, modlił się
w gorących słowach o krzewienie wiary.
Ad 54. Świadek odpowiada: wskazuję źródła
twierdzenia odpowiadającego na pytanie postawione
odnośnie art. 97: Delombaerde, s. 498-499 i jako
naocznego świadka, wydarzenia opowiedzianego na
końcu artykuły, W.O.F. Nolte MSF.

§ 1108.
Szacunek dla rzeczy
świętych

Ad 55. Świadek odpowiada: zalecenia rekolekcji Sługi
Bożego, cytowane w art. 99 przez całe życie były jego
regułami działania. W tym samym miejscu przytoczone
jest zeznanie naocznego świadka jego modlitw i
odprawiania Mszy św.: odsyłam do art. 183.

§ 1109.
Sposób odprawiania
Mszy św.

Ad 56. Świadek odpowiada: odpowiadam, że art. 100,
ostatni akapit, 102, 103 zawierają moje oświadczenie
na ten temat. Informacje w art. 103 na temat
wdzięczności matce Boskiej z La Salette znajdują się w
Delombaerde, op. cit., s. 516, 518, 519.

§ 1110.
Pobożność

Ad 57, proc. fol. 26. Ś. o: potwierdzam to jego własnymi
słowami w art. 105; w Delombaerde, s. 499.

§ 1111.
Heroiczna nadzieja

Ad 58. Ś. o: art. 107 i opisane w nim jego zachowanie,
w najtrudniejszej dla jego Dzieła próbie, są tego
dowodami.

§ 1112.
Ufność w próbach

Ad 59. Ś. o: właśnie to powiedziałem. Odwołuje się tym
razem jeszcze do tego, co powiedziałem w art. 106:

§ 1113.
i w powiększaniu jego
Dzieła
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patrz Delombaerde, s. 499-500.
Ad 60. Ś. o: przedstawiam swoje twierdzenia i nazwiska
świadków w art. 106: P. August Stolz.
Ad 61. Ś. o: jego zalecenia rekolekcji, młodego księdza,
objawiają nam, że cierpiał na swego rodzaju skłonność
do wątpliwości. Potrafił je przezwyciężyć ćwiczeniami
dziecięcej ufności do Opatrzności. Patrz, obszerniej
opisany dowód w art. 187, który jest uzupełnieniem
tego, co powiedziałem w art. 110. cf. art. 140 jako
dowód jego delikatnego sumienia.
Ad 62. Ś. o: to umiłowanie Boga było postawą, która w
konsekwencji dążyła do życia w jedności, to znaczy
upodobania Boga i boskich spraw lub słowami Sługi
Bożego „odnaleźć upodobanie w Bogu”; patrz art. 111.

§ 1114.
Szczegóły
§ 1115.
Strach przed piekłem

§ 1116.
Wyjątkowe umiłowanie
Boga

Ad 63. Ś. o: powyżej odpowiedziałem.
Ad 64. Ś. o: odpowiadam art. 112-116 i cytuję w nich
źródła: Delombaerde, s. 499, 501, 502, 503, 505; a
propos wydarzenia opisywanego w art. 115, odsyłam
do tego samego autora, s. 88 i 480 dodając drobny
szczegół: W.O Granier był pewnego dnia ze Sługą
Bożym i widząc go pełnego podziwu dla pięknych
kwiatów, powiedział: „Bardzo Ojciec lubi piękne kwiaty,
mój Wielebny Ojcze”; na co Sługa Boży odpowiedział
mu: „Ach! Moje dziecko, jeszcze bardziej kocham
piękne dusze”.

§ 1117.
Poddanie woli Bożej

Ad 65, proc. fol. 27. Ś. o: wszystko, co mam do
powiedzenia, znajduje się w art. 116 do 120; źródła dla
art. 118 znajdują się w Delombaerde, s. 361 do 372.

§ 1118.
Umiłowanie bliźniego

Ad 66. Ś. o: dowodzą tego moje stwierdzenia z art. 123,
uzupełnione tym, co jest powiedziane w art. 87 przez
dziekana Grave na temat „wielkiego poważania”
ludności. W swojej wspólnocie znał tylko swoje
„dzieci”, a w stosunku do bliźnich był taki, jak w swym
przemówieniu opisał go dziekan: „Christi bonus odor
Deo”. Na tej samej podstawie wymagał od swych
misjonarzy, wyjątkowego oddania swym uczniom, patrz
art. 77 i cf. Delombaerde, s. 288 do 290.

§ 1119.
Cechy jego miłości

Ad 67. Ś. o: przesadą jest ostatnie zdanie art. 123 na
temat jego braku troski o chorych. Twierdzenie to nie
pochodzi ode mnie jako autora artykułów, lecz zostało
dołączone przez kogoś innego. Odwołuję się do mojego
przeciwnego stwierdzenia w art. 181 w drugim
akapicie, którego źródłem jest Delombaerde, s. 299 do

§ 1120.
Troska o chorych
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300.
Ad 68. Ś. o: w art. 125 przedstawiam słowa samego
Założyciela, które są o tyle ważne, że znalazły się w
Konstytucjach MSF i w jego duchowym testamencie. Z
własnego doświadczenia mogę potwierdzić, to co jest
powiedziane w pierwszym akapicie art. 125 na temat
ducha braterskiej miłości, który królował w domu
Świętej Rodziny za życia Sługi Bożego i długi czas
potem.

§ 1121.
Troska o jedność

Ad 69. Ś. o: przez wszystkie te lata widziałem na własne
oczy, z jakim miłosierdziem traktowano ubogich, którzy
przychodzili pod nasze drzwi po codzienną porcję
jedzenia. Robiono to w duchu i według wskazówek
Sługi Bożego.

§ 1122.
Umiłowanie ubogich

Ad 70, proc. fol. 28. Ś. o: nie mam nic do dodania do
tematu przestawionego w art. 128 do 139 i wystarczy,
że wskażę źródła i świadków: Delombaerde, s. 297, 246
do 248, 298 do 301 i 324 do 329, do art. 129, 132, 138,
140. Świadkiem „Wykładów na temat stanów życia
chrześcijańskiego w powołaniu” jest W.O. Ludwik
Comte MS; do cytatu na końcu art. 133, nieżyjąca
panna E. Vidal, a do początku art. 134, W.O. Alfons
Besson MS.

§ 1123.
Wyjątkowa roztropność

Ad 71. Ś. o: tu też odnoszę się do tego, co
przedstawiłem w art. 141 do 145, zaznaczając źródło
cytatu w drugim akapicie art. 143: Delombaerde, s.
548. Dodam drobny szczegół: Sługa Boży miał wstręt do
niewdzięczności, szczególnie w stosunku do
Zgromadzenia; posuwał się nawet do powiedzenia
takim niewdzięcznikom: „Jesteście bękartami, które
plują na (krytykują) wszystko wokół nich”. Gdy
pewnego dnia jakiś uczeń ośmielił się powiedzieć: „Ten
dom już nie jest domem Świętej Rodziny”, Ojciec
Berthier zapytał tylko: „Co mówisz moje dziecko?” i
tego samego dnia kazał mu opuścić dom. Zmarły W.O.
Józef Breuer, sprawozdawca tego wydarzenia, którego
sam był świadkiem, opowiadał mi: kilka dni później,
wspomniany student pojawił się, nie wzywany, w
refektarzu, gdzie rzucił się na kolana i prosił o ponowne
przyjęcie, czego Sługa Boży kategorycznie odmówił.

§ 1124.
Wcielanie w życie
sprawiedliwości

Ad 72, proc. fol. 30. Ś. o: to przedstawiłem w art. 145,
który trzeba porównać z art. 147, i cytuję tam list Sługi
Bożego, z 1 grudnia 1902, do swojego przełożonego
generalnego, W.O. Perrin i inne źródła Delombaerde, s.

§ 1125.
Wdzięczność
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483-484.
Ad 73. Ś. o: jego umiłowanie prawdy przedstawiłem,
wyczerpująco
z
popierającymi
to
tekstami
opowiedzianymi przez jemu współczesnych, w mojej
książce Mens divinior, I rozdział. Na ten sam temat cf.
Delombaerde, s. 486 do 488. Świadkiem z art. 147 jest
często cytowany autor, Delombaerde; pomimo
pewnych błędów historycznych w często cytowanym
dziele, cytaty, które przytacza autor pierwszego
życiorysu Sługi Bożego, są wierne. Zapewniali mnie o
tym naoczni świadkowie, a dowiodły tego moje własne
doświadczenia z pierwszymi źródłami lub „zapiskami
pierwszych ojców robionymi na żywo”: art. 508, op. cit.

§ 1126.
Umiłowanie prawdy

Ad 74. Ś. o: moje zeznanie odnosi się do tego samego
art. 147.

§ 1127.
Kurtuazja

Ad 75. Ś. o: moje stwierdzenie z art. 148, na temat jego
bezinteresowności, opiera się na liście adresowanym
do mnie, który cytuję.

§ 1128.
Bezinteresowność

Ad 76. 1. Ś. o: w art. 149 przytaczam świadectwo W. O.
Józefa Carla, byłego przełożonego generalnego MSF,
13.10.1930. Biskup Van de Ven powiedział te słowa na
synodzie dekanalnym Bois-le-Duc.

§ 1129.
Siła

Ad 76. 2-4. Moja odpowiedź na to pytanie Promotora
jest szczegółowo przedstawiona w art. 149 do 154
włącznie. Oto nazwiska świadków: Panna Marie
Fayollat do listu cytowanego w art. 150; zmarły W.O.
Józef Helmann MSF, do zeznań na temat 4 lub 5 nocy
snu, i W.O. Jan Diesburg MSF, do ostatniego cytatu W.
O. Roux MSF.
Świadkami do art. 151 są: P. August Stolz, W.O. Antoni
Trampe i W.O. J. Carl; do art. 152; W.O. Gerard
Schnitzler, do art. 153: W.O. Carl i W.O. Józef Breuer
MSF, obaj nie żyją; do artykułu 154, jeden z jego
pierwszych uczniów: P. August Stolz, i do ostatniego
cytatu Panna El. Vidal; do art. 155 to znów August
Stolz; wszystkich zeznań udzielono mi listownie. Do
ostatniego zdania art. 156 dodam szczegół: Panna
Faure z Grenoble, z Placu des Tilleuls, która słyszała
wykłady ojca Berthiera, zapewniła mnie: „Ojciec
Berthier zdawał się być surowy, ale w konfesjonale było
wprost przeciwnie”.
Ad 77, proc. fol. 31, Ś. o: moje sprawozdanie na temat
wstrzemięźliwości Sługi Bożego, art. 157 do 164, dają

§ 1130.
Ciągłe umartwienie
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kompletną odpowiedź na szczegółowe pytania
przesłuchania. Pozostaje mi tylko dodać źródła: do art.
158 do 164: Delombaerde, s. 552 do 553 i 430, 574,
555-557, 558; świadek do art. 159 na temat
wytrzymałości Sługi Bożego w pracy, jest poza jego
biografem, nieżyjący W.O. Wiktor Burgard. Ten sam
świadek dołącza drobny szczegół do drugiego akapitu
art. 161 (patrz opis W.O. Wiktora Burgarda na temat
choroby i śmierci Sługi Bożego). Zdarzenie na końcu art.
160 zostało opowiedziane, w liście adresowanym do
mnie, przez nieżyjącego już W.O. Józefa Textorisa.
Ostatnie stwierdzenie w art. 162 należy do P. Augusta
Stolza. Szczegóły dotyczące przyczyn zażywania przez
Sługę Bożego tabaki, opowiedziane w art. 163,
powziąłem do W.O. Edmunda Graniera MSF.
Ad 78. Ś. o: tu znów ograniczam się do tego, co
przedstawiłem w serii artykułów, począwszy od 165 do
170 włącznie, wskazując nazwiska świadków: do art.
165 Delombaerde, s. 583; do art. 167 R.P. Augustyn
Rivoire, O. Carth., pierwszy akapit, i W.O. Antoni
Trampe, drugi akapit. Do szczegółów w art. 168 na
temat kulpy z W.O. Patrin MS, W.O. Edmund Granier
MSF. Inne zdarzenie z końca artykułu opowiedziane mi
zostało przez nieżyjącego już W.O. Bessona MS. Do art.
169 to znów W.A. A. Rivoire do początku; resztę, to
znaczy
świadectwo
przełożonego
wyższego
seminarium, opowiedział mi W.O. Trampe.

§ 1131.
Nadzwyczajna pokora

Ad 79, proc. fol. 32. Ś. o: wszystko powiedziane jest w
moich artykułach 171, 172, 173. Zdaję tylko sprawę na
temat źródeł: Delombaerde, s. 529 do 530 i artykuły 8 i
9, 25, 26, 27: do art. 173, „ten z jego misjonarzy”, jest
W.O. Trampe (ostatnie życzenia u B..O. Trampe, po
mojej śmierci).

§ 1132.
Ścisłe posłuszeństwo

Ad 80. Ś. o: moje twierdzenia w art. 174 do 176
włącznie, opierają się na źródłach następujących
świadków: nieżyjącego opata Rostaing (cf. art. 118);
nieżyjącego W.O. Józefa Breuera, i Delombaerda, . 540
do 542. Do art. 175 należy wskazać jego książki:
Błogosławieni czystego serca, La jeune fille, Traité sur
les états de vie. W niemal wszystkich jego dziełach
popularnych i przede wszystkim w dwóch książkach,
które tworzą podstawę: Copmendium Theologiae i
Pretre dans le ministrère.

§ 1133.
Heroiczna czystość

Ad 81. Ś. o: wszystko to, co powiedziałem w art. 177 do
181, to zdarzenia opowiedziane przez jego pierwszego

§ 1134.
Heroiczne ubóstwo
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biografa: s. 535 do 537, 300, 537, 493, 538, 301,
trzymając się kolejności artykułów i dodając do nich
nazwiska kilku świadków: P. August Stolz na początku
art. 177; R.P. Hellmann do ostatniego akapitu; Frater
Casimirianus, z Instytutu dla niewidomych w Grave, na
początku 181.
Ad 82. Ś. o: nie tylko myślę, ale sądzę, że udało mi się
dowieść wystarczająco w art. 182 do 187, twierdzenia,
które opierają się na świadectwie współczesnych mu
osób, spośród których kilka nazwisk przytaczam: do art.
183 W. Bonthoux MS; do drugiego akapitu tego
samego artykułu, W.O. Wawrzyniec Classen; do art.
185 „ojciec prorok” Panny E. Vidal i Martin z Marsylii, i
do cytatu z końca tego samego artykułu, uwagi van
Dinteren, s. 30; na początku 186 świadectwa: W.O.
Józefa Carla i Ewarda Autha, Delombaerda, s. 451, 567
do 568. Należy odwołać się w tym artykule do
artykułów 81 i 110; do art. 187 „zaufanie syna” cytuję
Delombaerda, s. 377-379 i s. 499-501 i P. A. Stolza.

§ 1135.
Nadprzyrodzone dary

Ad 83, proc. fol. 33. Ś. o: opublikowałem na ten temat
kilka szczegółów w art. 188-189 zaznaczając nazwisko
świadków, którzy zmarli. Świadectwa z dnia na dzień
pomnażają się.

§ 1136.
Opinia świętości

Ad 84. Ś. o: że podał informacje w poprzednim pytaniu,
patrz art. 190-191.
Ad 85. Ś. o: tak, przestawiłem historycznie zwięzłe
przykłady ciągłej opinii po jego śmierci, w art. 192 do
197 włącznie; odnośnie art. 193 wskazuję świadków
odnośnie szczegółu odwołującego się do kardynała von
Rossum; fakt opisany na końcu artykułu: wspomniany
dokument i słowa, które się do tego dodaje, jako
wspomnienie świętego, stanowi moje własne
doświadczenie; innym misjonarzem jest P. van Dinteren
MSF. Do art. 194, prefektem apostolskim
wspomnianym w art. 194 jest obecny wikary apostolski
Mgr Futy MS, wicepostulator, mianowany w 1936,
który jednak wypełnił tylko jedno zadanie związane ze
swoją funkcją, wizytę u biskupa Bois-le-Duc van Diepen,
był nawet świadek, J. Ramers MSF.
Ad 87, proc. fol. 34. Ś. o: opowiedziałem zbiór
otrzymanych łask w art. 198 i 199. Fakt przytoczony z
nr 9 jest mi znany, gdyż sam byłem autorem i
pomysłodawca odmówienia nowenny do Sługi Bożego;
mogę potwierdzić uzdrowienie. Pozostałe łaski od nr 1

§ 1137.
Otrzymane łaski
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do 8 były opowiedziane w listach zaadresowanych do
domu Świętej Rodziny w Grave przekazuję je
Trybunałowi.
Ad 88. Ś. o: mam do dodania kilka słów na temat
spotkania, jakie miałem wczoraj (11 października 1951)
w obecności W.O. Cursora, X. Vincenta i W.O. Abriala
Fernanda MSF i Pichona z misji afrykańskich z Lyonu z
opatem Monnet, byłym uczniem ojca Berthiera, który
odszedł ze Zgromadzenia Misjonarzy z La Salette będąc
księdzem. Potwierdza on to, co jest powiedziane w art.
51 odnośnie prac ręcznych, które były przesadne dla
niektórych, dla których osłabione zdrowie było
przyczyną ich odejścia.
Dla niego motywem takiego działania ojca Berthiera
była chęć przyjęcia jak największej liczby kandydatów
do życia misyjnego. Skoro jednak nie miał środków do
życia, trzeba było pracować i wytwarzać je, by żyć.
Zaznaczam, że 93 letni opat Monnet, jeden ze
świadków na liście do Trybunału z Grenoble, oświadczył
mi także, że z powodu swojego wieku i stanu zdrowia,
nie może odpowiedzieć na zaproszenie do złożenia
zeznań.

§ 1138.
Świadectwo
uzupełniające

Ad 89. Ś. o: nie mam nic do dodania ani do poprawienia
w tym, co powiedziałem.
Ad 90. Ś. o: twierdzę przeciwnie, że pytania promotora
wiary, odnosiły się do wszystkich artykułów od 1 do
199.
Ad 91. Ś. o: nawet szukałem, jako historyk, skrupulatnie
faktów i szczegółów w życiu Sługi Bożego, które byłyby
sprzeczne z powszechną opinia jego świętości.
Ad 92, proc. fol. 35. Ś. o: nie pominąłem ani nie
umniejszyłem świadomie niczego, co mogłoby
zaszkodzić sprawie.
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Drugi świadek w procesie informacyjnym

XLIII – Opat Germain Arthaud
87 lat („de visu”)
Sesja VI z 7 listopada 1951 r.
Świadek obcował ze Sługą Bożym przez 15 lat
(od 1879 do 1895 r.)

Ad 1 interr., proc. rog., fol. 36, respondit:
Znałem ojców z La Salette przez 15 lat; a zatem
utrzymywałem przez ten czas stosunki z ojcem
Berthierem.
Ojciec Berthier nie był moim profesorem, pojechałem
za nim do Szwajcarii w okresie wypędzeń w 1881 r. Od
tego czasu, aż do mojego przejścia do duchowieństwa
diecezjalnego w 1894 r., był moim przełożonym.
Wszyscy darzyliśmy ojca Berthiera głębokim
szacunkiem; gdy z powodu choroby odprawiał Mszę w.
o późnej godzinie, wszyscy chcieliśmy mu do niej
służyć. Tak doskonale ją odprawiał!!! Swoje
rozmyślania odbywał z nami, tak jak i przygotowanie do
Mszy św., gdy mielimy szczęcie być księżmi.
Podczas rozmyślań i przede wszystkim podczas
przygotowań do Mszy św., słyszeliśmy jak wzdychał, co
przypisywaliśmy jego gorliwości. To nas bardzo
podbudowywało. Przez połowę czasu klęczał, a drugą
połowę czasu stał. Podczas aktu łaski był taki skupiony,
że można było przejść przez kaplicę, bez zwrócenia na
siebie
jego
uwagi.
Podczas
nabożeństwa
spostrzegliśmy, że recytuje Gloria Patri ze szczególnym
szacunkiem.
Jego słowa były smakowane przez całą wspólnotę i
wszystkich pielgrzymów. Lubiliśmy patrzeć, jak spieszył
do spóźnionych pielgrzymów, w nocy, z małą lampką w
jednej ręce i notatkami w drugiej, przemierzał kaplicę
zmierzając do ambony z uniesioną głową, jakby szukał
natchnienia Ducha Świętego. Takie wywarło to na mnie
wrażenie i po 70 latach nadal pozostaje ono żywe w
mej pamięci.
Był Dyrektorem wszystkich uczniów, wszyscy się u
niego spowiadaliśmy. Najczęściej przyjmował nas
siedząc w swoim biurze. Gdy klękaliśmy, on kładł rękę
na naszej głowie i pozostawał w tej pozycji dłuższy czas,
a my wyobrażaliśmy sobie, że czyta w naszych
sumieniach.
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Przyznam się, że trzy razy uważnie przeczytałem
kwestionariusz i nie zauważyłem niczego sprzecznego z
prawdą. Muszę potwierdzić jego chorowity stan, który
może tłumaczyć jego czasem surowy stosunek do
swoich uczniów i rozmówców. Nieustająco cierpiąc z
powodu żołądka i jelit, miał czasem skoki nastroju, za
które wiedzieliśmy, że nie odpowiadał.
Sam mi kiedy opowiadał o drobnym incydencie celnym,
który miał miejsce pewnego dnia, gdy jechał do Francji.
Celnicy uznali go za tak nienaturalnie grubego, że
poprosili go grzecznie do sali rewizji. Skromnie poddał
się tej procedurze. Zdziwienie służb celnych było
wielkie, gdy stwierdzono, że z powodu choroby
żołądka, opasywało go grube okrycie podtrzymywane
przez rzemienie, zupełnie uzasadnione i zrozumiałe w
tych okolicznościach.
Usilnie proszony przez ojców Świętej Rodziny, cztery
lata temu zdeponowałem 14 listów adresowanych do
mieszkańców Veyssilieu, gdzie na początku był
wikarym, następnie pomocnikiem. Poza tymi 14 listami
wszedłem
w
posiadanie
dziesiątego
listu,
adresowanego do panny Klotyldy Borry, datowanego z
23 czerwca 1876, który dziś deponuję.
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Trzeci świadek w procesie informacyjnym

XLIV świadek – Ksiądz Ksawery Zuber
80 lat („de visu”)
Sesja VII z 14 listopada 1951 r.
Świadek obcował ze Sługą Bożym przez 2 lata
(od 1891 do 1893 r.)

Ad 1 interr., proc. rog., fol. 40, respondit:
Muszę powiedzieć, że dobrze znałem ojca Berthiera z
widzenia, lecz rzadko u niego bywałem.
Byłem w szkole apostolskiej w Souste i w nowicjacie
ojców saletynów. W Souste, apostolaci mieli swojego
dyrektora i swoich profesorów. Ojciec Berthier,
przełożony domu scholastyków, mimo że dzierżył
władzę nad naszym domem, ograniczał się raczej do
służby i kierowania scholastykami.
Jedynym wspomnieniem o nim jest następująca scena:
pewnego dnia wszyscy profesorowie i uczniowie zebrali
się w sali studiów. Wszedł ojciec Berthier, zajął miejsce
za pulpitem i natychmiast zarzucił trzem uczniom ich
złego ducha, ich manię krytykowania domu, następnie
gromkim głosem powiedział im: „Panowie, precz stąd,
odejdźcie i wracajcie do swoich rodzin”. To „wyjdźcie
stąd” zrobiło na mnie niezatarte wrażenie, które
przerażająco przypomniało mi Discedite a me maledicit,
którymi Chrystus którego dnia odrzuci potępionych.
Ten wybuch niewątpliwie wywarł ogromne wrażenie na
wszystkich obecnych i na dość długo poskromił wszelką
krytykę i złego ducha.
Nie wszystko było takie różowe w Souste. Życie tam
było ciężkie, nieustanna praca, mało urozmaicone
jedzenie i rzadkie chwile wytchnienia.
Ojciec Berthier nic nie mógł na to poradzić.
Dysponował małymi środkami, a wynajmowane dobra
musiały być intensywnie uprawiane, żeby wszystkich
wyżywić. Między lekcjami a posiłkami ojciec zatrudniał
nas do drukowania książek, które pisał. Ideą
przewodnią tego życia wypełnionego pisaniem swoich
książek i naszym ich drukowaniem, było pragnienie ojca
Berthiera, by rozpostrzeć wszędzie królestwo niebieskie
i obwieścić Przesłanie Matki we łzach.
Z tego okresu nauki i pracy pozostało mi tylko
wspomnienie ustawicznie pracującego ojca Berthiera,
wiodącego surowe i głęboko wewnętrzne życie;
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starającego się kierować tą drogą dzieci powierzone
jego opiece. Praca i modlitwa: różaniec zawsze
odmawiany w drodze między kaplicą a salą studiów i
odwrotnie. Tyle zostało po upływie 80 lat, fizjonomia
ojca Berthiera dla mnie, znającego go ucznia szkoły
apostolskiej w Souste i nowicjusza w La Salette. Stan
zdrowia nie pozwolił mi kontynuować studiów u ojców
saletynów i zmusił do powrotu do mojego
diecezjalnego seminarium.
Czytałem kwestionariusz. Nie znajduję niczego do
obalenia i mogę tylko potwierdzić jego zawartość.
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Czwarty świadek w procesie informacyjnym

XLV świadek – W.O. Klemens Bonthoux
profes zakonnym Zgromadzenia Misjonarzy z La Salette
84 lata („de visu”)
Sesja VIII z 21 listopada 1951 r.
Świadek obcował ze Sługą Bożym 4 lata
(od 1881 do 1885 r.)

Ad 1 interr., proc. rog., fol. 44, respondit:
Poznałem ojca Berthiera w 1881 r. w Sanktuarium w La
Salette podczas pielgrzymki z Notre Dame des Neiges.
Przyjęty do szkoły apostolskiej, przez rok podlegałem
władzy Ojca. Od 1884 r. spotkałem go ponownie w
Loeche (Valais) i znałem go przez 4 lata.
Z czasu spędzonego pod opieką dyrektora zachowałem
wspomnienie księdza surowego, pobożnego, całego
oddanego swemu powołaniu ojca duchownego.
Surowy dla samego siebie, taki też był w stosunku do
powierzonych jego opiece dzieci, nie przepuszczał
żadnemu wybrykowi, żadnemu uchybieniu reguły i
dyscypliny.
Nie mam nic do dodania do powyższego.
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Piąty świadek w procesie informacyjnym

XLVI świadek – W.O. Józef Fabre
profes zakonny Zgromadzenia Misjonarzy Świętej
Rodziny 71 lat („de visu”)
Sesja IX z 28 listopada 1951 r.
Świadek obcował ze Sługą Bożym przez 6 lat
( od 1902 do 1908 r.)

Ad 1 interr., proc. rog., fol. 46, respondit:
Znałem go od 1902 r. do 1908 r. w Grave. Oto
wrażenie, które po 42 latach pozostało mi po
znajomości ze Sługą Bożym.
Cnoty teologalne:
1. Jego duch wiary uderzał każdego, kto go widział lub
słyszał. W kościele, to było na kolanach, w bezruchu,
skupienie całego jego jestestwa. Widząc go,
dochodzono do wniosku, że żadna przeszkoda nie
powinna przerwać jego jedności z Bogiem. Mówił do
nas z zapałem całej prawdy religijnej. Najwyższy
Arcykapłan był kwestią, która sprawiała wrażenie, że
pasjonuje go. Często nam o nim opowiadał, żeby
rozbudzić w nas miłość do niego i żebyśmy go bronili
przed atakami, których stanowił przedmiot. Dziewica z
La Salette była jego Ulubienicą: trzeba było Jej
przesłanie uczynić znanym. Nalegał zatem, byśmy je
rozpowszechniali, by w ten sposób osobiście
podziękować Jej za bycie księżmi.
2. Niemożliwe są jakiekolwiek wątpliwości co do
heroiczności jego nadziei, biorąc pod uwagę dzieła,
jakich się podjął i jakie utrzymał mimo wszelkiego
rodzaju przeszkód, na jakie były narażone, na przykład,
gdy wierzył, że święta Kongregacja Propagandy może
nie zaakceptować jego Dzieła w Grave. Jego odpowiedź
dla Biskupa, przesyłającego mu przytaczane
dokumenty, s. 61 procesu informacyjnego, daje temu
niewątpliwy dowód.
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3. Co do doskonałości jego umiłowania bliźniego,
zauważamy je w tej heroicznej zgodności jego woli z
wolą Boga, gdy zdarzały mu się wypadki, przeciwności
czy upokorzenia. Jak olbrzymią i wyczerpującą pracę
wykonywał on dla chwały Bożej. Zawsze ostrożny;
każdy mógł zauważyć, nieustanną aktywność w Grave.
Nie przestawał się modlić, pisać, udzielać porad,
siedząc, klęcząc, stojąc.
By nie wspomnieć o uczuciu w stosunku do swych
dzieci, które jako takie traktował i nazywał też; miał dla
nich prawdziwe pokłady czułości i mówił do nich z
prawdziwie ojcowskim zaufaniem i swobodą. Jego
uczucie było naprawdę powszechne, wolne od
wszelkich preferencji i oparte wyłącznie na motywach
nadprzyrodzonych wartości.
Bez względów dla osób, narodowości; co innego dla
cierpiących. Tak surowy dla siebie i dla innych,
wymagał, by jego mali chorzy pili o godz. 10 kubek
mleka, a odwiedzając ich, mówił im przyjazne słowa i
okazywał ojcowską łagodność.
Jego umiłowanie bliźniego, rozciągnięte na wszystkich,
zrodziło między nami prawdziwego ducha rodziny.
Szczere uczucie panowało między członkami
wspólnoty, jakiej by nie byli narodowości. Co do mnie,
byłem tym zawsze bardzo zbudowany i zachowałem
najmilsze i najtrwalsze tego wspomnienie.
Cnoty kardynalne:
Jeśli od cnót teologalnych przechodzę do cnót
kardynalnych, przywołując przeszłość, mogę stwierdzić,
że znakomicie wcielał w życie cnotę roztropności.
Ponieważ jego doktryna, na temat stanów życia
chrześcijańskiego i powołania, którą zaczerpnął przede
wszystkim od św. Tomasza z Akwinu, oddalała się od
przyjętych wówczas opinii, zadbał o rozpowszechnienie
jej, by uzyskać jej aprobatę w Rzymie. Jeśli Sługa Boży
umiłował cnoty, które łączą się ze sprawiedliwością,
takie jak prawda, dobra wiara, skromność, miał też
wielki szacunek dla uprzejmości, przyjaźni i życzliwości,
które czynią pobożność, miłą. (Widziałem to).
Gdy dobry Ojciec pisze w swojej książce o Bożej miłości:
„Siła nie zadowoli się umiejętnością stawienia czoła
śmierci, ona jeszcze pobudza do przedsiębrania
wielkich i świętych rzeczy i do odważnego atakowania
nieprzyjaciół dobra”, wydaje się, bez wątpliwości, że
przeżył życie w zgodzie ze swoimi zasadami. W ten
sposób, nigdy nie zniechęcił się do ufundowania
swojego Dzieła i jeśli zarzucimy mu, że był kilka razy
porywczy czy nie była to święta odwaga, słuszna,
niezbędna, by zawrócić na dobrą drogę to lub inne z
jego krnąbrnych dzieci. Swoje gwałtowne krytyki, jeśli
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miały miejsce, zaczynał od pochwały Dzieła, następnie
kierował pochwały do dzieci, które na to zasługiwały i
stopniowo dochodząc do punktu kulminacyjnego,
wchodząc w pełnię tematu, używając takich ojcowskich
terminów, by poruszyć zainteresowanego, jak: „by tak
się zachowywać, trzeba mieć diabła w brzuchu”, potem
kończył po ojcowsku swoje upomnienie, w taki sposób,
że po człowieku surowym był człowiek miły, dobry i
życzliwy ksiądz, który stawiał końcową kropkę w
sprawie poruszonej podczas zajęcia.
„Chart ducha, żelazna i autorytatywna wola, mówi
ojciec August Rivoire, prawdziwy ksiądz minionych
czasów, w typie wielkich świętych”.
Sługa Boży wypełniał umiarkowanie i cnoty dołączane
przez ciągłe umartwienie i całkowite wyrzeczenie się
rzeczy doczesnych.
Siedząc przy swym stole do pracy, będąc metr od niego,
mogę o tym mówić z doświadczenia. Trzymał się
prosto, nieruchomo, na drewnianej ławce bez oparcia,
bez poduszki. W kaplicy podobnie, trzymał się prosto,
ręce skrzyżowane, oczy zamknięte. Z natury zmarzlak,
nigdy nie zbliżał się do piecyka, spał w tej samej co my
sypialni, jak mówiono, na sienniku. Na starość, aż do
śmierci
rygorystycznie
przestrzegał
życia
wspólnotowego, modlił się, pracował, posiłki jadł ze
swoimi uczniami. (Wszystko to widziałem na własne
oczy).
W swoim notesie rekolekcyjnym napisał: „Praktykujcie
tylko pokorę, przede wszystkim kocham wypełniać
służbę, którą powierzyliście mi wobec maluczkich i
biednych”. To lubowanie zostało wypełnione, bowiem
jego uczniowie, słuchacze na jego misjach w Grave, byli
szczególnie biedni i maluczcy.
Cnoty życia zakonnego:
Jego posłuszeństwo wobec kościelnych przełożonych,
dostrzegamy w ufundowaniu Dzieła.
Ubóstwo było w najwyższym stopniu cenne dla Sługi
Bożego. Pewien szczegół potwierdza moje słowa:
napisał swoje prace na skrawkach papieru, na
marginesach i odwrotach listów, które dostawał i które
łączył przy pomocy kleju ze skrobi. (Widziałem na
własne oczy).
Podczas jego podróży, nie było niepotrzebnych
wydatków. Mimo że znajdował się w okolicach Lourdes,
przez
oszczędność
i
umiłowanie
ubóstwa,
usprawiedliwił się i odmówił sobie pielgrzymki do
Lourdes. (Słyszałem, jak to mówił).
Co do czystości, jego głębokie umiłowanie tej cnoty
wypływa z jego licznych pism i z tego, co wiemy o jego
surowym, twardym życiu i pod osłoną wszelkiej krytyki i
nieprzychylnej opinii tej materii.
Uważnie przeczytałem artykuły procesu
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informacyjnego i nie znalazłem niczego, co można by
odrzucić, więc akceptuję cały tekst.
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Szósty świadek w procesie informacyjnym

XLVII świadek – W.O. Karol Maria Grenat
profes zakonny Zgromadzenia Misjonarzy z La Salette
81 lat („de visu”)
Sesja X z 12 grudnia 1951 r.
Świadek obcował ze Sługa Bożym przez 2 lata
(od 1886 do 1888 r.)

Ad 1 interr., proc. rog., fol. 51, respondit:
Znałem ojca Berthiera będąc uczniem szkoły
apostolskiej w Loeche, od października 1886 r. do
końca maja 1888 r. Przyjął mnie po moim przyjedzie.
Moim pierwszym wrażeniem było, że jest pełen
dobroci, bardzo ojcowski, budzący zaufanie. To
pierwsze wrażenie pozostało i takiego jakiego
poznałem na początku, takiego pamiętam z naszych
rzadkich spotkań, mieliśmy bowiem profesorów
odpowiedzialnych za wykłady i naszą formację
apostolską, podczas gdy ojciec Berthier zajmował się
przede wszystkim scholastykami.
Co nas w nim uderzało, to jego pobożność, jego duch
wiary, jego moc pracy, dobry duch zakonny, który
potrafił utrzymać w jego licznej saletyńskiej rodzinie w
Souste, sprawiały, że dominowała wśród nas radosna
nuta, mimo męczących prac i narzucanych czasem
przez okoliczności niedostatków. Pozbawiony środków
do życia, musiał zorganizować życie wspólnoty tak, by
posiadłość, w której mieszkaliśmy dostarczała rzeczy
niezbędnych do utrzymania nauczycieli i coraz
liczniejszych dzieci.
Do tych prac, byliśmy podzieleni na grupy, pod
przewodnictwem scholastyka lub młodego ojca. Poza
lekcjami i nauką, radośnie, wszyscy obok siebie
pracowaliśmy. Kształcił nas też na misjonarzy. Czas
wolny upływał nam pod znakiem przygotowywania
jarzyn do zbliżającego się posiłku i w konsekwencji
kupowania urządzeń drukarskich, na składaniu tekstów
jego dzieł i przygotowywaniu ich do rozpowszechniania
i sprzedaży.
Po ojcowsku zgadzał się, byśmy na jego cześć święcili
286

dzień św. Jana. Szczególnie pamiętam jak całą
wspólnotą uczciliśmy jego srebrne gody 16
października 1887 r. Na przełomie 1900-1901 r.
widziałem go w Rzymie, przybyłego tam w sprawach
Dzieła powstającego w Grave. Udał się do naszego
domu Vicolo della Campana i wygłosił wykład na temat,
który szczególnie sobie upodobałem: Błogosławieni
czystego serca.
Uważnie przejrzałem Proces informacyjny, nie
znalazłem niczego, czemu chciałbym zaprzeczyć lub co
chciałbym zmienić.
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Siódmy świadek w procesie informacyjnym

XLVIII świadek – W.O. Wiktor August Roux
profes zakonny Zgromadzenia Misjonarzy Świętej
Rodziny 73 lata (“de visu”)
Sesja X z 12 grudnia 1951 r.
Świadek obcował ze Sługą Bożym przez 6 lat
(od 1902 do 1908 r.)

Ad 1 interr., proc. rog., fol. 53, respondit:
Zostałem przyjęty w Grave przez ojca Berthiera, pod
koniec wrzenia 1902 r. Zgadzając się z moim młodszym
bratem, który przystąpił do braci doktryny
chrześcijańskiej, popierał moje powołanie, którego ja
nie mogłem pojąć aż do mojego wyjścia z koszar. Był
dla mnie bardzo ojcowski, bardzo podtrzymujący na
duchu, a swoimi mądrymi i roztropnymi radami
pomagał mi sprowadzić wrogi stosunek mojego ojca do
mojego powołania, do większego zrozumienia i
przyjęcia z ufnością czynu, dokonanego trochę wbrew
jego woli.
Pod jego duchowym i doczesnym przewodnictwem
pozostałem aż do jego śmierci w 1908 r. Zawsze
uważałem go za wyrozumiałego, dobrego lecz
bezkompromisowego w kwestii zasad, które tworzyły
podstawę naszej formacji: dyscypliny, pobożności,
umiłowania pracy. Porywczy, nigdy nie był brutalny.
Tak zajęty, jak był, tak pochłonięty troskami
przełożonego domu, nigdy nie okazywał najmniejszego
zniecierpliwienia ani zdenerwowania. Zachowałem
wspomnienie księdza znakomicie kształtującego sprawy
pobożności i formacji młodych kleryków. To było
bardzo trudne dla niego, więc chciał, by młodzi w jego
szkole uczyli się w praktyce siły charakteru i
wytrzymałości w obliczu niedoli życia codziennego. Tę
wytrzymałość zrealizował przez siebie, ponieważ
umierał, a wspólnota nie miała wiadomości, że zbliża
się do końca.
Przeczytałem uważnie „Proces informacyjny”. Nie
znajduję tam niczego, czemu mógłbym się sprzeciwić
lub zmienić moje zeznanie, wysławiające jego mądrość i
roztropność.
288

Gdy po przyjedzie do Grave dostałem od mego ojca
bardzo oschły list, odpowiedziałem mu w tym samym
tonie. „Poważny błąd, moje dziecko, powiedział mi
Ojciec, nigdy nie należy bić się ze swoim tatą.
Przepiszcie swój list”. Innym razem, mój brat,
ukrywający się w świecie w konsekwencji praw z 1904
r., który popierał moje powołanie, pozwolił mi
zrozumieć, że moja przyszłość także może być pełna
trosk i prób. „Odwagi, powiedział mi Ojciec, nigdy nie
brakowało wam chleba, i nadal będziecie go mieli, a
nawet co do położenia na nim”. To poczucie miłości i
ojcowskiej mądrości przywiązało mnie do niego
bezwarunkowo i nieodwołalnie.
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Ósmy świadek w procesie informacyjnym

XLIX świadek – W.O. Edmund Granier
profes zakonny Zgromadzenia Misjonarzy Świętej
Rodziny 67 lat („de visu”)
Sesja IX z 19 grudnia 1951 r.
Świadek obcował ze Sługą Bożym przez rok
(od 1907 do 1908 r.)
Zeznaje według numeracji „Articuli” a nie tej w
kwestionariuszu.

Ad 1 interr., proc. rog., fol. 56, respondit:
Wiedziałem o istnieniu Dzieła Świętej Rodziny od 1903
r. Usilnie prosiłem O. Berthiera o przyjęcie mnie.
Roztropnie uznał, że muszę się uwolnić od służby
wojskowej. Zatem przyjęty do koszar, w 1905 roku
poprosiłem Wielebnego Ojca o przyjęcie. Przez cały
okres służby Ojciec towarzyszył mi i wspierał mnie w
listach, których niestety, nie zachowałem. Pomagał mi
radami, zalecając mi przyjmowanie sakramentów i
doradzając mi w kwestii mojej nauki. Moja służba
wojskowa zakończyła się, wróciłem do Grave 9
października 1907 r. i tam obcowałem z Wielebnym
Ojcem, aż do dnia jego śmierci 16 października 1908 r.
Oto podsumowanie tego, co wiem, z widzenia, ze
słyszenia, bądź od pierwszych uczniów Świętej Rodziny,
w odniesieniu do artykułów napisanych do procesu
informacyjnego.
Od numeru 1 do 24 nie mam nic do powiedzenia.
Do art. 25 w styczniu 1908 uczestniczyłem w pogrzebie
nowicjusza Schlocha i przypominam sobie przemowę
W. O. Berthiera na temat szczęścia powołania.
Art. 26, proc. fol. 57: Jego Exc. Mgr Vittoz daje takie
samo świadectwo w swoim liście z okazji
pięćdziesięciolecia Dzieła Misjonarzy Świętej Rodziny
na temat cierpień ojca Berthiera, który w swoim,
opanowanym chorobą, kapłaństwie tak dobrze
realizował ten „ideał księdza-ofiary, o którym
powiedział
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mu ojciec Giraud”. List Mgr Vittoz do W. O. Graniera z
19 marca 1946 roku.
Art. 27, 28, 29: Mówiąc o gorliwości i duszpasterstwie,
mogę potwierdzić, że ojciec Berthier sam wprowadzał
w czyn to, co napisał w swej książce Stan zakonny,
odwołując się do słów Piusa XI (Divini Redemptoris)
zalecających księżom wyjść do ludzi. Odnośnie
obowiązków
mistrza nowicjatu, nalega on na
pierwszeństwo opinii, rad dawanych raczej oddzielnie
każdemu zainteresowanemu niż tych dawanych na
przykład we wspólnocie, gdzie każdy może uważać, że
dotyczą one w szczególności sąsiada.
Art. 30, 31: Zaświadczam, że widziałem w Grave akt
konsekracji i obraz Niepokalanej Marii, o którym jest
mowa w Art. 31.
Art. 41 do 49: To, co jest powiedziane w tych
artykułach, wielokrotnie było głośno potwierdzane
przez pierwszych poddanych Świętej Rodziny.
Art. 65: Chodzi o ojców Bertauda, Mertensa,
Michalona, wyświęconych 20 sierpnia 1905 r. i
Blancharda, Serwasa i Dicka, wyświęconych w 1906 r.
Art. 73-74: Świadectwa te potwierdzają pierwsi
ojcowie, Michalon, Blanchard, etc.
Art. 75, proc. fol. 58: Osobiście mogę stwierdzić
wierność opowiedzianych faktów, wydarzyły się one w
kaplicy, w sali studiów, w refektarzu i w sypialni.
Art. 81-82: Mam takie osobiste wspomnienie, w 1908
gdy przechadzałem się z ojcem Berthierem, on wziął
mnie za ramię i poprowadził na cmentarz, mówiąc:
Chodźmy zobaczyć naszych zmarłych, czekają na nas. A
kiedy odpowiedziałem mu, że chyba nie myśli nas tak
szybko opuścić, odrzekł mi: „Moje dziecko, nie jestem
już tu potrzebny”. I odmówiliśmy jedno De profundis.
Art. 83: W związku z tym, że wydawało się, że cierpi z
powodu zimna, zaproponowano kiedy ojcu Berthierowi
termofor. Było to 4 października 1908 roku, podczas
uroczystości w kaplicy w Notre Dame, on jednak nie
chciał go przyjąć, woląc znosić zimno w duchu
umartwienia.
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Art. 84-87: To samo świadectwo słyszałem od księży
opowiadających mi, to co miało miejsce między ojcem
Berthierem, wspólnotą i innymi księżmi.
Art. 88-89: Potwierdzam zeznania złożone w art. 90
przez Mgr Paulot, potwierdzające art. 88-89. Dodam, że
fakt
opuszczenia
własnego
kraju,
w
już
zaawansowanym wieku 55 lat, i udanie się na obcą
ziemię, której języka i zwyczajów nie znał, by tam
ufundować długotrwałe Dzieło, zakłada posiadanie
wielkich cnót: przede wszystkim, gdy przypomnimy
sobie pozwolenia do uzyskania, przeszkody leżące na
jego drodze, brak zasobów i środków materialnych.
Od mojego przybycia do Grave w październiku 1907 r.,
byłem bardzo zbudowany, słysząc odmawianą
codziennie modlitwę za misjonarzy, napisaną przez ojca
Berthiera, opartą na tej O. Grignion de Montforta.
Byłem szczególnie zbudowany skromnym i skupionym
sposobem, w jaki recytował akty wiary, nadziei,
miłości, skruchy, ofiary i długą modlitwą za misjonarzy,
pozostając cały czas na klęczkach i stojąc tylko przez
ostatni kwadrans rozmyślań, siadając tylko podczas
kazań.
Gdy pewnego dnia wskazałem mu, podczas spaceru,
pięknie kwitnące kwiaty, powiedział mi, że w rzeczy
samej bardzo lubi piękne kwiaty, lecz woli od nich
„piękne dusze”.
Art. 91, proc. fol. 59: Ojciec Berthier wydał katechizm
Piusa X, o którym mowa w Posłańcu Świętej Rodziny.
Art. 92-99: Zawsze byłem bardzo zbudowany postawą
ojca Berthiera w kaplicy.
Art. 100: Często słyszałem jak ojciec Wiktor Burgard,
jego pielęgniarz, opowiadał, że każdego dnia myjąc się,
ojciec Berthier modlił się zwracając się do Świętej
Trójcy: „Godna uwielbienia Trójco Święta, pragnę
odmówić swoją Mszę św., jak Kościół katolicki to czyni
Da, Domine, virtutem manibus meis”.
Art. 101: Ojciec Berthier pobudzał swoich uczniów w
kwestii nabożności, o których tu mowa. Miał na swoim
biurku statuetkę Świętego Serca Maryi, zachowaną
przez W. O. Przełożonego generalnego.
Art. 110: Pamiętam słowa ojca Berthiera pochodzące z
kazania na temat piekła: „Moje dzieci, godni
pożałowania są ci, którzy nie boją się piekła”.
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Art. 111 do 126: Pozostaje mi tylko potwierdzić ogólnie
to, co jest powiedziane na temat jego miłości bliźniego i
powiedzieć, że wiem, iż napisał całą serię aktów miłości
Bożej, których przytoczę tylko tytuły:
1. akt najwyższej miłości, 2. upodobania, 3. życzliwości,
4. pokory, 5. gorliwości, 6. skruchy, 7. litości, 8.
natchnienia. Mówił je z pamięci. Jak mówili pierwsi
ojcowie, jego modlitwa była nieprzerwana.
Art. 127 do 138: Często słyszałem ojców Michalona i
Burgarda przypominających radę ojca Berthiera dla
jego pierwszych uczniów: „Nie bój się prosić o radę, by
działać rozważnie”.
Art. 149 do 153, proc. fol. 60: Często słyszałem ojca
Berthiera surowo upominającego uczniów beztroskich i
lekkoduchów, którzy szukali tylko własnego
zadowolenia i którzy zresztą nie pozostali w Instytucie.
Art. 160 do 164: Często słyszałem, jak mówili starsi.
Art. 165: Słyszałem, jak mówił Mgr Sprangers,
proboszcz Grave.
Art. 166: Dokładnie.
Art. 167: Słyszałem, jak mówił to ojciec Trampe.
Art. 168: Słyszałem, jak mówił to ojciec Patarin, co
dotyczyło czynienia kulpy.
Art. 176 do 178: Podczas mojej służby wojskowej,
dostałem takie listy od ojca Berthiera, ostemplowane w
jednej kopercie, z prośbą o ich rozesłanie dalej.
Art. 179: Na przełomie 1907-1908 stare koszary w
Grave nadal wyglądały ubogo. Nikt się na to nie skarżył.
Art. 188 do 191: To co, powiedział o heroicznych
czasach w Loeche, ojciec Pinardy, dotyczy też Grave.
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Questionnaire
(Proc. ff. 515 do 524)

Zaznaczamy,
artykułach.

że

kwestionariusz

oparty

jest

na

Versio articulorum in linguam gallicam

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Czy rozumie Pan znaczenie przysięgi i ma
świadomość obowiązku mówienia prawdy i
tylko prawdy?
1. Jak się Pan nazywa?
2. Gdzie się Pan urodził i gdzie obecnie mieszka?
3. Kiedy się Pan urodził?
Jakie relacje łączyły Pana ze Sługa Bożym?
Z jakiego źródła czerpie Pan informacje, które
będzie Pan zeznawał?
Czy ktoś informował Pana, co powinien Pan
zeznać?
Czy czyni to Pan w imię Boga i z nadprzyrodzoną
intencją?
1. Czy znał Pan osobiście Sługę Bożego?
2. Czy słyszał Pan, jak o nim mówiono?
3. Czy czytał Pan kiedykolwiek coś na jego
temat?
Czy darzy Pan Sługę Bożego dużym szacunkiem?
Czy życzy sobie Pan jego beatyfikacji?

Pytanie dziesiąte stawiane jest tylko świadkom mogącym znać
sprawę (P. Anacleteus, Prom. fidei).

10.

Sługa Boży zmarł w 1908 r.; zaczęliśmy więc
proces zbyt późno.
1. Czy może Pan zaświadczyć, że nie miało
miejsca oszustwo lub podstęp?
2. Czy opóźnienie może być spowodowane
zaniedbaniem?
Pytania specjalne

11.

1. Co Pan wie o pierwszych latach J. B.
Berthiera?
2. Czy był pobożnym dzieckiem?
3. Czy był delikatnego sumienia? Art. 1-5.
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12.

13.

14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.

24.

25.
26.
27.

1. W jaki sposób objawiało się jego powołanie
kapłańskie?
2. Co później myślał o tym powołaniu? a. 5-7.
Czy wie Pan coś o jego pobożności?
1. w dniu jego I Komunii św.?
2. podczas czytania lub recytowania pasji
naszego Pana lub niedzielnej ewangelii? a. 8.
Czy wie Pan coś o szacunku, jakim darzył swoich
rodziców? a. 9.
Czym wytłumaczy Pan jego, objawiającą się już
w dzieciństwie, niechęć do zabawy? a. 9-10.
Co myślał o objawieniu z La Salette z 1846? a.
10.
Jakie było jego zachowanie w niższym
seminarium:
1. w Côte St-André; w stosunku do nauki? a. 11.
w jego relacjach z innymi? a. 11.
odnośnie pobożności? a. 12.
odnośnie
jego
szacunku
wobec
jego
przełożonych? a. 12.
2. w Rondeau, gdzie studiował filozofię? a. 13.
Jakie było jego zachowanie w wyższym
seminarium? a. 14.
1. w stosunku do samego seminarium? a. 14.
2. w stosunku do jego dyrekcji i profesorów? a.
15
3. w uświęcaniu swych studiów? a. 16.
4. w wykorzystaniu swego czasu? a. 16.
Co Pan wie o jego odbiorze niższego zakonu i o
subdiakonacie? a. 17-18.
1. Jakie były świadectwa odnoszące się do
ordynariatu? a. 18.
2. Dlaczego chciał odroczenia swych święceń
kapłańskich? a.18.
Co myślał o duszpasterstwie? a. 19.
Co popchnęło go do życia zakonnego? a. 20.
Dlaczego wstąpił do La Salette? a. 22.
1. Czy wie Pan coś o jego święceniach
kapłańskich z 1862?
2. Dlaczego nie chciał odprawić swojej pierwszej
Mszy św. w miejscu swego urodzenia? a. 23.
1. Jak przebiegał jego nowicjat?
2. Z jakimi uczuciami przyjmował swoja profesję
zakonną? a. 24.
Czy musiał pokonać szczególne przeciwności, by
podążyć za swym powołaniem? a. 25.
Co myślał o cierpieniu? a. 25-26.
Czy może Pan powiedzieć coś o pierwszych
latach jego duszpasterstwa? a. 27.
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28.
29.

30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.

40.

41.
42.
43.
44.

Co myślał o swoim duszpasterstwie w
Veyssilieu? a. 27-28.
Jaki charakter miało to duszpasterstwo i jakie
były jego sukcesy:
1. jako kaznodziei misji ludowych?
2. jako kaznodziei rekolekcji?
3. jako pisarza?
4. jako przywódcy duchowego powołań? Czy
niezbyt łatwo przyjmował kandydatów? a. 48.
5. w gorliwości święcenia niedzieli? a. 33.
6. jako spowiednika i dyrektora? a. 33-34.
W jakim duchu chciał on wykonywać swoje
duszpasterstwo decydując się na emeryturę w
1867 r.?
Dlaczego w jego duszpasterstwie widać było tak
wielką preferencję mężczyzn? a. 36.
Co myślał o powołaniu kaznodziejskim? a. 37.
Co myślał o doskonaleniu się świeckich? a. 4142.
Jaki wyznaczył cel swojemu Zgromadzeniu? a.
50, 70, 71.
Co myśli Pan o pierwotnym celu Zgromadzenia?
a. 51-52.
Czy ma Pan informacje, że Założyciel chciał
zawsze działać według wskazówek Stolicy
Apostolskiej? a. 54, 57.
Jak Ojciec Berthier odnosił się wobec swoich
przełożonych? a. 58-59.
1. Dlaczego wyjechał do Holandii i Szwajcarii? a.
60-61.
2. Co wydarzyło się w Holandii? a. 61-62.
3. Jak znosił początkowe trudności? a. 63, 67.
39. Jakie podjął próby na rzecz rozkwitu
Zgromadzenia? a. 69.
1. Dlaczego powierzył Zgromadzenie opiece
Świętej Rodziny? a. 70.
2. Czy to przejaw nadzwyczajnego zaufania? a.
73.
Jaka była jego metoda nauczania? a. 74, 75, 77.
Jakie były jego szczególne zalety jako
przełożonego? a. 78, 79, 80.
Jak przygotowywał się na śmierć? a. 81-82.
1. Czy zna Pan szczegóły z ostatniej godziny jego
życia?
2. Co myślano i mówiono o nim przed jego
śmiercią?
3. Czy wie Pan co o zeznaniach złożonych przez
dziekana Grave? a. 85.
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Cnotliwe życie
45.

1. Czy ogólnie uważa Pan Sługę Bożego za
człowieka cnotliwego? a. 88.
2. Czy był nim w szczególny sposób? a. 89-90.

Cnota wiary
46.
47.
48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.
56.

Czy myśli Pan, że jego życie w wierze było
heroiczne?
Jak zachowywał się w obliczu błędu? a. 91.
1. Czy miał ducha modlitwy? a. 92.
2. Czy może Pan też powiedzieć, jak się modlił?
a. 98.
Czy był szczególnie przywiązany do Stolicy
Apostolskiej i z jakiego powodu? a. 98, 96, 100.
Czy wykazywał niekiedy więcej niż zwykłą
przenikliwość i jak to Pan wytłumaczy? a. 93.
Czy uczył też innych żyć w duchu wiary? a. 93.
Jak zachowywał się w trudnościach? a. 94.
Co robił dla krzewienia wiary? a. 95.
Czy wie Pan co o jego szacunku dla Domu
Bożego, świętych naczyń, podobizn świętych,
sakramentów, relikwii, świętego Krzyża? a.97.
Jak odprawiał i co myślał o ofierze Mszy
Świętej? a. 99.
Czy wie Pan coś o jego pobożności:
1. o jego kulcie Trójcy Świętej?
2. Ducha Świętego?
3. Eucharystii? a. 101.
4. Świętej Rodziny? a. 102.
5. Matki Boskiej z La Salette? a. 101, 103.
Cnota nadziei

57.
58.
59.
60.
61.

Czy uważa Pan, że jego cnota nadziei miała
stopień heroiczny?
Czy miał duże zaufanie do Opatrzności nawet w
trudnościach? a. 105.
Czy zaufanie to przejawiało się też w założeniu i
rozwijaniu Zgromadzenia? a. 106-107.
Czy zna Pan fakty potwierdzające to? a. 108.
W jaki zatem sposób wytłumaczy Pan jego
niezwykły strach przed piekłem? a. 110.
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Cnota miłosierdzia
62.
63.
64.

Czy jego umiłowanie Boga było więcej niż
zwykłe? a. 111.
Czy czynił wszystko, by być miłym Bogu? a. 111.
1. Czy rzeczywiście był oddany woli Bożej? a.
112-113.
2. Czy objawiało się to więcej niż zwykłym
wyrzeczeniem się? a. 114.
3. Czy może Pan podać przykłady
potwierdzające to? a. 114-115.
4. Czy przejawiało się to też w zwykłych
rozmowach? a. 116.
5. W jego pismach? a. 116.

Pytanie 64. 5 może być pominięte (O. Anacletus, Prom. fidei).

65.

66.
67.

68.
69.

1. W jaki sposób przejawiało się jego
umiłowanie bliźniego? a. 117-118.
2. W jego gorliwości w zbawianiu dusz? a. 118.
3. W konfesjonale? a. 119.
4. W jego trosce dla umierających? a. 120.
5. W nim pisarzu? Jakie były cele (intencje) jego
pism? a. 121.
6. W trosce o powołania zakonne? a.122.
Czy jego miłość do bliźniego była szczera
powszechna i nadzwyczajna? a. 123.
1. Jak wytłumaczy Pan, że nie zawsze miał
otwarte oczy na potrzeby chorych i że nie
zaspokajał ich? a. 123.
2. Czy jest to w zgodzie z tym twierdzeniem; on
był o tyleż bardziej zgodny dla innych,
szczególnie dla słabowitych? a. 181.
Czy popierał braterską miłość i jedność? a. 125.
Jak objawiała się jego miłość do ubogich? a. 126.
Cnota roztropności

70.

Czy był roztropny w stopniu heroicznym i jak to
się objawiało? a. 128-129.
1. W stosunkach z Rzymem? a. 130.
2. z jego biskupem? a. 131, 140.
3. w jego służbie? a. 133-134.
4. czy był postrzegany jako roztropny doradca?
a. 132.
5. jako roztropny przewodnik dusz? a. 135.
6. w zarządzaniu dobrami doczesnymi? a. 139.
Cnota sprawiedliwości

71.

W jaki sposób był sprawiedliwy:
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72.
73.
74.
75.

1. wobec Boga? a. 141-142.
2. wobec przełożonych? a. 143.
3. wobec rodziców? a. 144.
4. wobec swego Zgromadzenia? a. 145.
Czy był wdzięczny? a. 145.
Czy umiłował prawdę? a. 147.
Czy przestrzegał reguł przyzwoitości? a. 147.
Czy
może
Pan
potwierdzić
jego
bezinteresowność? a. 148.
Cnota siły

76.

Czy uważa Pan, że jego cnota siły była wybitna?
1. Co o niej myśleli inni, np. Mgr Van de Ven? a.
149, 152.
2. Czy potrafił znosić cierpienie dzięki cnocie
siły? a. 150-154.
3. Czy panował nad sobą; przede wszystkim czy
potrafił hamować swoją porywczą naturę? a.
151.
4. Jakie miał usposobienie i czy umiał nad nim
panować? a. 155-156.
Cnota umiarkowania / wstrzemięźliwości

77.

Jak przejawiało się jego umiarkowanie i
heroiczne umartwianie? a. 157, 159.
1. Czy robił dużo zewnętrznych umartwień i co o
nich myślał? a. 158.
2. Czy dostawał czasem coś dodatkowego?
Dlaczego? a. 160, 163.
3. Czy przestrzegał życia wspólnotowego?
Porządek przesłuchania został zmieniony (O. Anacletus,
Prom. fidei).

4.
Czy
przestrzegał
też
umartwienia
wewnętrznego? a. 162.
5. Czy przestrzegał reguły zakonnej i zachęcał do
jej przestrzegania? a. 163-164.
6. Co dziekan Sprangers myślał o jego
umiarkowaniu i umartwieniu? a. 164.
Cnota pokory
78.

Czy myśli Pan, że miał w sobie prawdziwą,
nadzwyczajną wręcz pokorę? a. 165.
1. Co inni myśleli o jego pokorze? a. 165-166.
2. Jak przestrzegał zakonną regułę pokory? a.
168.
3. Co myślał o sobie samym? a. 169.
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4. Co myślał o Zgromadzeniu w kwestii pokory?
a. 170.
Cnota posłuszeństwa
79.

Czy myśli Pan, że jego posłuszeństwo było
nadzwyczajne?
1. Czy był posłuszny w młodości? a. 171.
2. Czy było to nadzwyczajne? a. 172.
3. Czy może Pan dowieść jego posłuszeństwa
wobec Stolicy Apostolskiej? a. 173.
Cnota czystości

80.

1. W czym objawia się jego heroiczna miłość
czystości? a. 174.
2. Co myślał o dziewictwie? a. 175.
3. Czy jego opinia na ten temat była zdrowa, czy
może trochę przesadzona? a. 175.
4. Czy zna Pan jakieś przejawy jego niewinności?
a. 176.
Cnota ubóstwa

81.

Czy myśli Pan, że jego ubóstwo było heroiczne?
a. 177.
1. Czy wie Pan coś o jego poczuciu zależności? a.
178.
2. Czy był oszczędny? a. 178.
3. Czy był przesadnie oszczędny w stosowaniu
używek? W zażywaniu tabaki? a. 163.
4. Czy mimo tego był ludzki dla innych? a. 181.
5. Czy wie Pan, jak oceniał to dziekan
Sprangers? a. 181.
Nadprzyrodzone dary

82.

Czy myśli Pan, że można mówić o
nadprzyrodzonych darach u Sługi Bożego?
1. Czy miał ducha modlitwy i można było
zauważyć, że żyje w obecności Boga?
2. Czy myśli Pan, że miał wrodzoną
kontemplację?
3. Czy było coś nadzwyczajnego w jego
zachowaniu podczas modlitwy? a. 183.
4. W pewnych sytuacjach był doprowadzany do
płaczu. Myśli Pan, że to była nadprzyrodzona
zdolność? a. 184.
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5. Czy są dowody na to, że mógł czytać w
duszach? a. 185.
6. Czy przewidywał przyszłe zdarzenia? a. 185.
7. Czy miał dar bojaźni Bożej w stopniu
wyjątkowym? a. 186.
8. Co myślał o kontemplacji? a. 187.
Opinia świętości i otrzymane łaski
83.
84.
85.
86.
87.

88.
89.
90.
91.
92.

Czy wie Pan coś o jego opinii świętości za życia?
a. 188-189.
Czy zna Pan jakieś przykłady? a. 190-191.
Czy opinia ta utrzymała się po jego śmierci? a.
192-193.
Czy są przykłady ukazujące, że opinia ta
pomnożyła się? a. 194, 197.
Czy wie Pan coś o otrzymanych łaskach lub
uzdrowieniach za jego wstawiennictwem? a.
198-199.
Czy ma Pan coś jeszcze do dodania, celem
uzupełnienia tego, co Pan już powiedział?
Chce Pan coś pominąć lub poprawić?
Czy ma Pan coś do powiedzenia na temat, o
który Pana nie pytaliśmy?
Czy mimo wszystko powie to Pan, jeśli nie
będzie to korzystne dla Sprawy?
Czy nie umniejszył lub nie pominął Pan niczego?

In reliquis suppleat integritas et diligentia Rev. morum
Iudicum, quibus cum infrascripto Promotore fidei salva
sit facultas addendi, dicendi variandi prout in Domino
videbitur.
l. s.
Br. ANACLETUS A BREDA O.MCap.
Fidei Promotor deputatus
Za zgodny przekład:
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O. EDOUARD JOST MSF
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