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Słowo wstępne
Wiele czasu upłynęło od rozpoczęcia pierwszych starań o beatyfikację naszego O.
Założyciela Ks. Jana Berthiera, aż do ukazania się dzieła „Positio”. Ukazanie się tak ważnego
dla procesu beatyfikacyjnego dzieła w styczniu 1997 r. było możliwe szczególnie dzięki
wytrwałej i mozolnej (aż dziesięć lat trwającej) pracy Ks. Eduarda Josta MSF z prowincji
francuskiej (postulator w latach 1986-1996).
„Positio” składa się z trzech części: pierwsza dotyczy sławy i cnót Ks. Jana Berthiera,
druga jest dokładnym podsumowaniem dotychczasowego przebiegu procesu, a trzecia
stanowi jego biografię. Wszystkie fakty przedstawione są w niej z wielką dokładnością i
rzetelnością, potwierdzone przez dokumenty lub świadków.
„Positio” oprócz tego, że jest konieczne do procesu beatyfikacyjnego, nie mniej
ważne powinno być dla każdego Misjonarza Świętej Rodziny, gdyż jest jedynym źródłowym
opracowaniem, które tak obiektywnie i obszernie ukazuje postać drogiego nam O.
Założyciela.
Powyższa książka: „Ks. Jan Berthier – Założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Świętej
Rodziny” jest polskim tłumaczeniem trzeciej części „Positio” (biograficznej).
To, że mogła się ukazać w Roku Wielkiego Jubileuszu Odkupienia 2000 jest wielką
zasługą Ks. Marka Burzawy MSF (obecnie prowincja chilijska), który chętnie podjął się trudu
tłumaczenia na j. polski oraz Ks. Bogdana Mikutry MSF (Sekretarza Prowincjalnego), który
podjął się trudu przygotowania jej do druku. Obydwu Współbraciom wyrażam w tym miejscu
słowa wielkiej wdzięczności w imieniu całej Polskiej Prowincji MSF.
Ojciec św. Jan Paweł II w Vita Consecrata podkreśla, iż w dążeniu do świętości osób
konsekrowanych istotnym elementem jest „wierność charyzmatowi założycielskiemu oraz
ukształtowanemu przez ten charyzmat duchowemu dziedzictwo każdego Instytutu” (VC 36).
Ufam, iż ta książka będzie bardzo pomocna, szczególnie nam Misjonarzom Świętej Rodziny,
w podejmowaniu wezwania, o którym mówi Ojciec św.
Z wielką radością w imieniu całego Zarządu Prowincjalnego Polskiej Prowincji MSF
dedykuję ją więc wszystkim Współbraciom: kapłanom, braciom zakonnym, alumnom oraz
nowicjuszom, ufając, że to wspaniałe „studium” O. Założyciela i jego wielkiej miłości do
„dzieła”, któremu dał początek, pomoże nam wszystkim na nowo odkryć wielkość i piękno
powołania do bycia Misjonarzem Świętej Rodziny!

Ks. Joachim Rzeźniczek MSF
Prowincjał

ROZDZIAŁ PIERWSZY - Młodość (1840-1858)
Pierwsze lata w Châtonnay
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Châtonnay to francuska wioska, znajdującą się 60 kilometrów od Grenoble, w tej
części okręgu administracyjnego Isère, którą popularnie nazywa się «zimną ziemią»; i
rzeczywiście, biorąc pod uwagę jej położenie (na wysokości 450 metrów), panuje tam dosyć
ostry klimat. W połowie XIX wieku liczba jej ludności, prawie w 100% rolniczej, dochodzi do
3.200 mieszkańców. Najwyższym punktem miejscowości jest wieża, zwana popularnie
„kalwarią”, gdyż z racji swych machikułów przypomina, że służyła jako wieża strażnicza w
czasach feudalnych. To właśnie tam, poniżej tejże wieży, przy « zboczu kalwarii », urodził się
Jan Berthier 24 lutego 1840 roku o godzinie 21-szej, jako syn małżonków Piotra Berthier i
Marii Putoud, połączonych ze sobą związkiem sakramentalnym, zawartym 15-go kwietnia
1839 roku. Piotr miał więc lat 27, a jego małżonka lat 19.
Jan był najstarszym z sześciorga dzieci1. Nazajutrz po narodzinach ojciec zgłosił jego
przyjście na świat w urzędzie gminnym, dając mu imiona Jan Piotr. Następnego dnia, tj. 26go lutego, Jan został ochrzczony przez księdza Champon, wikarego parafii. Ten też, z
pewnością przez pomyłkę, wpisał go do księgi parafialnej pod imieniem Jana Chrzciciela w
miejsce Jana, imienia nadanego mu przez ojca2.
Rodzina Berthier3 posiadała fermę usytuowaną w połowie zbocza, trochę oddaloną
od wioski. Posiadłość rozciągała się prawie na siedmiu hektarach i w skład jej wchodziły:
ogród, uprawa polna, łąki, winnica i kasztanowce4. W tym to otoczeniu wychował się Jan.
Posiadamy bardzo mało informacji na temat jego dzieciństwa, albowiem on sam niewiele
mówił o tym okresie swego życia. Jedynie świadectwo kilku współczesnych mu osób pozwala
nam poznać parę szczegółów, zwłaszcza zaś jeden z listów księdza P. Girard, w którym to
precyzuje: „Jedynie w dzieciństwie poznaliśmy się dobrze i ustawicznie widywaliśmy się”.
Według współczesnych, ojciec Jana był człowiekiem „o charakterze energicznym, był
pracowity i oszczędny”. Jednocześnie jednak miał naturę porywczą, która objawiała się
czasami w gwałtownych słowach i gniewnych wzburzeniach”5. Jeden ze świadków stwierdza,
że ojciec Berthier był dosyć dyskretny, jeśli chodzi o jego ojca: „o swoim ojcu nie opowiedział
wiele”, po czym dodaje: „słyszałem pogłoskę, ale on sam tego nie powiedział, że jego ojciec
nie był nikim specjalnym”6. Ciężka i wyczerpująca praca na fermie, jak też doświadczenia
życiowe, przez które przeszła rodzina, częściowo wyjaśniają surowe zachowanie ojca.
Jednakże późniejsze lata pokażą, ile trudu włoży on, by synowi powiodło się w szkole.
Matka z kolei miała charakter łagodny i spokojny; by wyrazić jej uprzejmość i ducha
pojednania, ksiądz Hippolyte Berthier, kuzyn Jana, mówił o niej, że „była małą, dobrą
kobietką”7. Tak jak w przypadku każdego dziecka, jego psychika znajduje się pod wpływem
postępowania rodziców z tendencją do odtwarzania ich zachowania, tak to, nie chcąc
1

Pozostałymi są: Victoire, urodzona 06.12.1843 i zmarła 08.02.1847; Pierre, urodzony 06.07.1847 i zmarły
30.09.1868; Florimond, urodzony 15.06.1851 i zmarły 12.09.1868; Antoine, urodzony 12.11.1857 i zmarły
27.04.1891 oraz Marie, urodzona 05.07.1860 i zmarła 27.02.1869.
2
Zmiana imienia tym bardziej trudna byłaby do wytłumaczenia, że rodzice zawsze nazywali syna swego Janem i
że we wszystkich aktach oficjalnych nigdy nie występuje imię Jana Chrzciciela. Zresztą sam ojciec Berthier nigdy
nie honorował innego patrona jak tylko „dziewiczego apostoła”, którego obdarzał specjalnym kultem, jak to
ukazuje fragment tego listu wysłanego do jednej ze swych duchowych podopiecznych: „tak jak to pani
obiecałem, wysyłam pani obrazek, do którego jestem najbardziej przywiązany, obrazek mojego świętego
patrona, dziewiczego ucznia” (list do E. Vidal, 17.03.1901, AB). Wszystkie te argumenty świadczą o
zlekceważeniu sprawy przez wikarego.
3
Nazywana czasami w aktach oficjalnych Berthier-Motère.
4
Według aktu notariusza z 03.12.1881.
5
Cf. BM (Bonus Miles Christi), s. 2.
6
Summ., s. 8, ad 14.
7
MRF, II, s. 21.
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zaostrzać tej wypowiedzi, powiedzieć można, że psychika małego Jana zachowa
zróżnicowane ślady postaw autorytatywnego i czasami szorstkiego ojca i uczuciowej oraz
spokojnej matki. Niemniej wydaje się, że wpływ matki był dominujący: ojciec Berthier nieraz
wspomni przed „swymi dziećmi”8 swą wdzięczność za to, iż miał dobrą matkę: „Wielokrotnie,
w czasie lektury duchowej, mówił nam, że miał dobrą matkę”9.
Do 3-go roku życia Jan był jedynym dzieckiem rodziny, jedynym korzystającym z uczuć
rodzicielskich. 8-go grudnia 1843 rodzinny krąg powiększył się o małą siostrzyczkę, która
otrzymała imię Victorine (powszechnie nazywać się ją będzie Victoire).
Od momentu, w którym Jan był w stanie zrozumieć pewne rzeczy, jego matka
wprowadzała go w modlitwę: „Urodzony w pracowitej i chrześcijańskiej rodzinie, nauczył się
modlić na kolanach swojej łagodnej i pobożnej matki” (list księdza Girard do P. de
Lombaerde z dnia 04 kwietnia 1909 roku). To zwłaszcza za tę wielką przysługę Jan będzie jej
później wdzięczny: „Uważam, że jedną z największych łask, jaką otrzymałem od dobrego
Boga, była moja matka; ona mnie korygowała, formowała, nic nie umykało jej oku;
rozumiała, że nim stała się matką, była wpierw chrześcijanką i że jej pierwszym obowiązkiem
było wychowanie chrześcijanina”10. O swojej babci ze strony matki, pani Putoud, urodzonej
jako Marthe Duchêne, powie później, że kiedy miał sześć lat, opowiedziała mu historię
objawienia się Matki Bożej, które miało miejsce 19-go września 1846 roku na terenie La
Salette, małej wioski usytuowanej 60 kilometrów od Grenoble; zadziwiające wydarzenie, o
którym mówiło się we wszystkich rodzinach regionu. „Kiedy miałem sześć lat, powie później
ojciec Berthier swoim dzieciom, moja babcia opowiedziała mi historię objawienia z La
Salette, która wywarła na mnie mocne wrażenie, ale później nie myślałem o tym aż do
momentu, w którym stałem się klerykiem”11. Wspomnienie to zostanie usunięte w cień aż do
chwili, w której – po swoim subdiakonacie – po raz pierwszy pójdzie odwiedzić miejsce
objawienia; pielgrzymka ta okaże się decydująca dla jego życia.
Jan miał siedem lat, gdy 8-go lutego 1847 roku śmierć odebrała rodzinie małą,
zaledwie 4-letnią Victoire. Grzeczność i uległość małego Jana z pewnością były pociechą dla
matki. I rzeczywiście, według pewnej współczesnej osoby, „szacunek Jana dla swych
rodziców był bez granic, jego poddanie się było doskonałe. Jakimż to szacunkiem darzył swą
pobożną matkę! Był dla niej pociechą, próbując jej pomagać w domu”12. Z pewnością mogła
ona liczyć na pomoc swego małego syna; jego posłuszeństwo i delikatność sumienia musiały
być cechami rzucającymi się w oczy, skoro świadkowie uważali za ważne przytoczenie tego
faktu: „Kiedy był zupełnie mały, jego matka zlecała mu pilnowanie orzechów i jabłek
przeznaczonych na sprzedaż; nigdy nie ośmielił się wziąć jednego z nich bez wyraźnej zgody
swej matki”13.
Szkoła
Skoro Jan osiągnął wiek szkolny, jego ojciec „postarał się o to, by dać mu dobre
wykształcenie”14. Według jego przyjaciela z dzieciństwa, „młody Berthier rozpoczął naukę
francuskiego w Châtonnay, u Braci od Najświętszego Serca z Puy, chyba rok wcześniej niż ja i
wyróżnił się swoją pilnością, jak też dziecięcą pobożnością... Jako dziecko o żywej inteligencji
8

Jest to określenie, którego używał mówiąc o swych uczniach. Cf. Summ., s. 46, ad 42.
Summ., s. 30, ad 11,1.
10
DL, s. 27.
11
Summ., s. 31, ad 16.
12
DL, s. 37.
13
BM, s. 3; cf. DL, s. 38.
14
Summ., s. 30, ad 11,1.
9
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i dobrej pamięci, kontynuuje świadek, wszedł poważnie w naukę j. francuskiego i należał do
najlepszych w klasie” (list księdza Girard do P. de Lombaerde z dnia 04-go kwietnia 1909
roku). Sukcesy syna były radością i powodem do dumy dla jego ojca, który uczynił wszystko,
by tylko syn nie opuścił nigdy lekcji – do tego stopnia, że gdy opady śniegu uniemożliwiały
dojście do szkoły, ojciec niósł go na swych barkach. Powodzenie w szkole było także zasługą
poważnej i ciągłej pracy stosownie do tego, co powie później swoim dzieciom: „Nigdy nie
mogłem zrozumieć, jak można zająć się zabawą przed wypełnieniem obowiązków swego
stanu. Kiedy byłem młody, tak długo nie mogłem się bawić, dopóki nie odrobiłem lekcji”15.
„W wieku 8-miu lat, opowiada pewien świadek, Jan służył już do Mszy”16. „Ponieważ
mieszkał niedaleko kościoła, pisze jego przyjaciel z dzieciństwa, został wybrany na
ministranta i aż do wyjazdu do niższego seminarium w la Côte-Saint-André w 1854 roku był
on wzorem dla swych młodszych kolegów” (list księdza Girard do P. de Lombaerde z dnia 04go kwietnia 1909 roku). Oddać się całkowicie temu, co się robi – będzie charakterystyką
osobowości Jana Berthier.
« Nie wierzmy jednak, że urodził się święty », mówi autor jego biografii, który
podkreśla, że nie był on zbytnio skłonny do uzewnętrzniania się: « Na ogół mówił mało...
Kiedy się go pytało, dlaczego nie mówił, odpowiadał, uśmiechając się: « Och, ja nic nie
wiem! »17. Z natury « nieśmiały jak mysz » (według swego własnego wyrażenia), trudno
czasami wyobrazić sobie, że mógł posiadać charakter żywy, żarliwy, a nawet autorytatywny,
który „wobec jakiejś przeszkody, mógł stać się w nim źródłem pewnych wybuchów złego
humoru, jak też spontanicznych kaprysów”18. Z trudnością znosił on kłótnie i uwagi. Według
jego przyjaciela z dzieciństwa, wysiłki jego podążały zawsze w kierunku pojednania:
„Najstarszy z pięciorga dzieci, był on radością i kimś zapewniającym wszystkim pokój” (list
księdza Girard do P. de Lombaerde z dnia 04 kwietnia 1909 roku). Potwierdza to siostrzenica
proboszcza z Châtonnay19: « W rodzinnym domu zachowywał się bardzo posłusznie w
stosunku do swych rodziców i jeśli czasami lekka chmura złego humoru zmarszczyła czoło
jego ojca, potrafił on szybko przywrócić mu pogodę ducha »20. Mając upodobanie w nauce i
refleksji, Jan nie zdradzał zbytniego zainteresowania zabawami. Pewien świadek mówi wręcz
o « wstręcie do gier i zabaw »21. Według innego świadka, wynikało to z « oddalenia domu
rodzinnego od reszty wioski, zwłaszcza zaś z surowego wychowania do pracy fizycznej, które
dał mu jego twardy ojciec »22. W tych to warunkach, zabawa była nie tylko stratą czasu, ale
także marnotrawstwem, które mogło być źródłem złego sumienia.
Katechizm i Pierwsza Komunia Święta
Trzy lata przed Pierwszą Komunią świętą, dzieci musiały uczestniczyć w lekcjach
katechizmu. „Przez trzy lata, które spędziliśmy razem, chodząc na lekcje religii, zauważa jego
przyjaciel, nie wydaje mi się, byśmy kiedykolwiek widzieli go nie uważającego, nie
odrabiającego zadania czy też nie potrafiącego powtórzyć podanych na jakiś temat
15

DL, s. 52-53.
Summ., s. 30, ad 11,2.
17
DL, s. 44.
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DL, s. 44. Przykład takiego wybuchu podany jest przez pewnego świadka, który opowiada, że J. Berthier,
później już na la Salette, odpowiedział raz pewnemu współbratu, który to zwrócił mu niepożądaną uwagę:
„Czego więc chce ode mnie ten karzeł?!”. Cf. MRF, IV, s. 34.
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Siostrzenica ta, panna Lucie Champon, była w wieku Jana; od 6-go roku życia mieszkała na plebanii swego
wujka; zmarła 05.02.1922.
20
DL, s. 38.
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Summ., s. 31, ad 15.
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wyjaśnień” (list księdza Girard do P. de Lombaerde z dnia 04 kwietnia 1909). Nawet jeśli z
upływem czasu ma się tendencję do schematycznego przedstawiania przeszłości, to jednak
interesującą wydaje się być u małego Jana otwartość ducha, która towarzyszyć mu będzie
przez całe jego życie i która oznaczała nie tylko chęć nauczenia się, ale także chęć
zrozumienia tego, czego się uczył. Potwierdza to następujące wydarzenie: w okresie, w
którym chodził na lekcje katechizmu, jego ojciec kazał mu czytać Télémaque Fenelona;
spowodowało to u niego wewnętrzne zamieszanie, jak to sam później opowie: „Nigdy nie
miałem zwątpień, jeżeli chodzi o wiarę, jak tylko wówczas, gdy byłem mały. Ojciec mój, który
był człowiekiem pobożnym, kazał mi czytać książkę Télémaque, która, zresztą nie wiem w
jaki sposób, pojawiła się w naszym domu. Było to w okresie, w którym uczyłem się
katechizmu i gdzie nauczyłem się, że jest tylko jeden Bóg. W moim zaś Télémaque było ich
mnóstwo i to nie tylko bogów, ale także bogiń. Powiedziałem więc sobie: jak to jest,
katechizm mówi, że jest jeden Bóg, a tutaj wylicza się całe stado nie tylko bogów, ale także
bogiń. Spowodowało to we mnie pewne zamieszanie w umyśle”23. Zwierzył on swą
niepewność swemu proboszczowi, który go uspokoił.
W okresie tym czytanie historii świętej było bardzo rozpowszechnione w rodzinach
chrześcijańskich. Prawie do końca XIX wieku ludzie pochodzenia wiejskiego nie znali wielkich
wydarzeń z ich własnej przeszłości, znali jednak na pamięć wielkie czyny biblijne: „dla
większości uczniów historia święta wraz z modlitwami i katechizmem stanowiła istotę lekcji
do nauczenia się. Była ona najlepszą książką do czytania, nie tyle ze względu na swój
malowniczy charakter, ile ze względu na wielką liczbę słów do odszyfrowania, których
percepcja nie odgrywała żadnej roli”24. Ojciec Berthier będzie później opowiadał swoim
dzieciom, jak bardzo jego ojciec troszczył się o to wychowanie do czytania i o prawidłową
wymowę słów: „W domu mieliśmy Biblię. Mój stary ojciec sprawiał sobie przyjemność, każąc
mi wymawiać najtrudniejsze słowa, takie na przykład jak Nabuchodonozor i radował się
niezmiernie, gdy wypowiadałem je bezbłędnie. W ten to sposób, będąc młody, nauczyłem
się dobrze wymawiać, co potrafię aż do chwili obecnej, mimo że nie mam już zębów”25.
Na niedzielnej Mszy proboszcz z Châtonnay wprowadził w zwyczaj czytanie przez
najlepszych uczniów katechizmu ewangelii po francusku. Następowało ono bezpośrednio po
wcześniejszym odśpiewaniu przez księdza ewangelii po łacinie. Zwyczaj ten zalecany był
przez tzw. metodę św. Sulpice, rozpowszechnioną „w XIX wieku, a nawet i później, we
wszystkich parafiach Francji, jak i poza nią”26. Nauczywszy się na pamięć, pod kierownictwem
ojca, długich fragmentów ewangelii, od pierwszego już roku nauki religii zaproszony był „do
recytowania świętych ewangelii w czasie niedzielnej Mszy z kazaniem, pobożnej praktyki
wprowadzonej przez czcigodnego księdza Champon, proboszcza z Châtonnay, w okresie
czterdziestu lat” (list księdza Girard do P. de Lombaerde z dnia 04-go kwietnia 1909 roku)27.
Siostrzenica proboszcza przypomniała sobie, że Jan przyjął tę funkcję z wielkim
przekonaniem: „W niedzielę, w czasie drugiej Mszy świętej, mój wujek nauczał katechizmu;
młody Berthier, mały i wątły, wchodził na dwa stopnie ołtarza, by go można było lepiej
widzieć i słyszeć i tam, czystym i pewnym głosem, recytował ewangelię”28. Raz w roku, w
czasie Mszy w Niedzielę Palmową, oświadcza pewien świadek, „proboszcz wybierał jedno z
23

Adn. Dzb., z 30.03.1908, AB.
Zind P., „Le monde contemporain et la Bible”, Beauchesne, 1985, s. 37.
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Ksiądz Champon był kapłanem parafii Châtonnay przez 46 lat. Od swoich święceń kapłańskich w 1835 roku
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misjonarz do Afryki, kontynuował jako proboszcz; na stanowisku tym został aż do śmierci, tzn. do 08.10.1881.
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dzieci do recytowania z pamięci po francusku Pasji Chrystusa, po uprzednim przeczytaniu
tegoż tekstu po łacinie przez księdza. Według tego, co ojciec Berthier opowiadał, na niego
też padł kiedyś wybór”29. Według jego przyjaciela z dzieciństwa, Jan włożył całą swoją
gorliwość i zapał w przygotowanie tej roli: „Historia Męki Zbawiciela nie sprawiała kłopotów
młodemu Berthier i przed parafianami, którzy w tamtych szczęśliwych czasach wypełniali
kościół, mógłby ją wygłosić słowo po słowie aż do ostatniej literki, gdyby go nie zatrzymał i
zastąpił przez innego nasz drogi proboszcz” (list księdza Girard do P. de Lombaerde z dnia 04
kwietnia 1909 roku). Jako ministrant, Jan odczuwał z pewnością radość służenia w czasie
chrztu swego młodszego brata Florimond, który urodził się 15 czerwca 1851 roku.
Proboszcz nie miał problemów, by doszukać się u Jana skłonności do kapłaństwa: jego
pobożność, pilność, poczucie dobrze wykonanego obowiązku nie uszły jego uwadze. Ksiądz
Champon był zresztą znany jako odkrywca powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych; w
czasie jego posługi kapłańskiej w Châtonnay z parafii wyszło 29 kapłanów i ponad 60
zakonnic. Skoro zauważał on u jakiejś młodej osoby wymagane zdolności, nie wahał się
rozmawiać o tym z rodzicami: „I uczynił to również dla piszącego te słowa (przypomni ojciec
Berthier), jak też dla wielu innych, ten wspaniały wiejski kapłan, który od dawna już nie żyje,
jednakże kapłani i zakonnicy, których pozostawił w wielkiej liczbie, kontynuują czynienie
dobra”. I dorzuca następujące refleksje, będące wspomnieniem z własnego dzieciństwa: „W
czasie prywatnych odwiedzin na ogół rozmawia się bez skrępowania o dzieciach: mówi się na
przykład, że ten syn uczy się dobrze, służy dobrze do Mszy i że pewnego dnia... sam mógłby
ją odprawiać. Matka płacze, ojciec się sprzeciwia... Ale jest to już pierwszy krok. Powrócimy
do tego innym razem”30. Kiedy w czasie jednej z wizyt u rodziny Berthier ksiądz Champon
poruszył rzeczywiście z rodzicami temat przyszłości ich syna i zaproponował im wysłanie go
do seminarium, ojciec stanowczo się sprzeciwił, albowiem propozycja proboszcza nie
odpowiadała planom, jakie miał on sam: liczył na swego najstarszego syna, który pomógłby
mu w pracy na fermie, a następnie objął ją w posiadłość. Zresztą, jak miał zdobyć pieniądze,
by płacić seminaryjne utrzymanie? „Nie decydując na razie o niczym, proboszcz wycofał się,
będąc zdecydowanym na ponowne podjęcie tematu w odpowiednim czasie”31. W
podobnych okolicznościach, jak zauważa pewien autor biografii proboszcza z Ars, rola matki
była na ogół decydująca; ona się zgadzała, przekonywała swego męża i namawiała do
koniecznych wyrzeczeń finansowych. Tak też było w przypadku proboszcza z Ars, którego
ojciec przez długi czas odmawiał swemu dorosłemu już synowi pozwolenia na studia
kapłańskie32. W przypadku małego Jana prawdopodobnie ksiądz Champon obiecał znaleźć
potrzebne na studia pieniądze. Czyż to przecież nie wysyłał wszystkich swych oszczędności
misjonarzom, swym przyjaciołom?33. W każdym bądź razie ojciec wyraził ostatecznie swą
zgodę. „Rodzice czuli poświęcenie, jakiego od nich żądano, ale jednocześnie rozumieli, jak
wielki honor czyni im Bóg, wybierając ich syna jako sługę swych ołtarzy”34.
W roku 1852, „w święto Trójcy Przenajświętszej, Jan przystąpił do Pierwszej Komunii
świętej, a trzy dni później został bierzmowany35. Trudno jest wyrazić jego pilność, jego
skupienie i jego zapał… Przypominam sobie wyraz twarzy, której nigdy nie zapomnę... Kiedy
29
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otrzymaliśmy Boską Hostię, a następnie powróciliśmy na nasze miejsca, zauważyłem, że
Berthier płakał... Wkrótce zrozumiałem, że łzy płynące z jego oczu były jedynie łzami miłości i
szczęścia” (list księdza Girard do P. de Lombaerde z dnia 04 kwietnia 1909 roku). Czyż nie jest
to echo tych samych uczuć, które pojawiają się w następujących słowach, skreślonych przez
ojca Berthier 30 lat później?: „Jeśli to wielkie wydarzenie życia chrześcijańskiego jest
przygotowane z wymaganą starannością, jakże wiele rzeczy może nam wówczas powiedzieć
nasz Pan; wchodząc do serca czystego, przez jakie łagodne tony może On pociągnąć ku
sobie!”36. Życie później potwierdziło, że łzy tego pierwszokomunijnego dziecka były
rzeczywiście łzami „miłości i szczęścia” z możliwości oddania się całkowicie na służbę Bogu w
kapłaństwie.
Niższe seminarium
Ksiądz Champon obiecał Janowi, że wyśle go do seminarium „gdy tylko będzie w
stanie uczestniczyć w regularnych wykładach”37. Aby skrócić czas studiów w niższym
seminarium, proboszczowie mieli zwyczaj dawania prywatnych lekcji przyszłym
seminarzystom. W ten to sposób, „natychmiast po Pierwszej Komunii, Berthier rozpoczął
naukę łaciny z zamysłem, by zostać kapłanem. Uczył się przez półtora roku” (list księdza
Girard do P. de Lombaerde z dnia 04 kwietnia 1909 roku). Razem z nim uczyło się
równocześnie „trzech innych uczniów, pod kierownictwem czcigodnego misjonarza
apostolskiego M. Biessy..., który był wówczas młodym, oddanym i gorliwym wikarym
Châtonnay”38. Wydaje się, że siostrzenica proboszcza uważnie obserwowała zachowanie tych
młodych ludzi, zwracając jednak w sposób szczególny uwagę na zachowanie Jana: „Mogłam
zobaczyć z bliska jak młody Berthier uczestniczył w lekcjach łaciny dawanych na plebanii. Był
on przykładnie skromny i poważnie oddany nauce, w której towarzyszyło mu trzech kolegów,
którzy w przyszłości również zostali księżmi. Podczas przerw miał on zawsze otwartą książkę i
na przykład pomiędzy dwoma grami uczył się lekcji”39. Z opinii tej wynika, że jak najmniej
pozwalał sobie na gry i zabawy. Potwierdza to zresztą inny świadek: „Młody Berthier był
bardzo pochłonięty studiami: podczas gdy inni bawili się, on uczył się, by nie stracić żadnej
chwili; kiedy jego koledzy, Gandy, Girard i Rey szli na ryby, on wracał do domu, by pomagać
rodzicom”40.
Na jesień 1853 roku, mała grupka uczniów: Gandy, Régallin i Berthier, opuściła
rodzinną wieś, by udać się do niższego seminarium diecezjalnego w la Côte-Saint-André,
znajdującego się 20 kilometrów od Châtonnay41. Dzięki lekcjom łaciny i języka francuskiego,
które otrzymali na plebanii, wszyscy trzej zostali dopuszczeni bezpośrednio do czwartej klasy.
Poza dwoma wyżej wymienionymi przedmiotami, nauczano tam religii, matematyki, nauk
ścisłych, rysunku, języka angielskiego i niemieckiego42. Nie wiadomo, czy to ze względu na
36
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opóźnienie w pewnych przedmiotach, czy też ze względu na trudności w zaaklimatyzowaniu
się w nowych warunkach życia, Jan w czasie pierwszego roku miał pewne problemy w
nauce, do tego stopnia, że zastanawiano się, czy nie musiałby powtarzać klasy43.
« Niejednokrotnie ciche łzy leciały na jego książki i na jego zeszyt z wypracowaniami »44. Nie
zniechęcił się jednak i dzięki pomocy w nauce uniknął powtarzania klasy, kontynuując z
sukcesem dalsze studia, do tego stopnia, że jeden ze współuczniów napisze później: « W
niższym seminarium w 1856 roku (a więc dwa lata później), poznałem go jako jednego z
najbardziej pracowitych i najczęściej zaklasyfikowanych pomiędzy najlepszymi uczniami »45.
Przedmiotem, który uwielbiał była botanika: « Opowiadał nam czasami, zeznaje pewien
autor jego biografii, że po przyjeździe nowego profesora z historii naturalnej, księdza dopiero
co mianowanego na to stanowisko i już od lat nie mającego nic do czynienia ze
studiowaniem roślin, stał się on profesorem swego profesora. „Chodziliśmy razem,
opowiadał, szukać roślin i kwiatów; pomagałem mu je poznawać, rozróżniać, klasyfikować i
gdy nadeszła godzina lekcji, z zielnikiem na ręku i opatrzony tym wszystkim, czego go
nauczyłem, przeprowadzał lekcję w sposób doskonały: do tego stopnia, że nikt nie mógłby
nawet przypuszczać, że on sam dopiero co nauczył się tego, czego nauczał innych” »46.
Trzeba przyznać, że w czasie całego swego życia Jan Berthier zachowa głęboką miłość do
natury, do życia na wsi, a w sposób szczególny do kwiatów i ptaków. Jego znajomość roślin i
ich leczniczych zdolności okażą mu się zresztą bardzo przydatne.
Spośród profesorów seminarium Jan szczególnie cenił sobie księdza Turc, który był
wówczas dyrektorem. Wybrał go on na swego ojca duchownego47. Profesor ten był dla niego
nie tylko przewodnikiem i wsparciem, ale także wzorem życia kapłańskiego. Dwadzieścia lat
później napisze jeszcze na jego temat: « Wielu misjonarzy z La Salette miało za mistrza i
przewodnika księdza Turc w niższym seminarium w la Côte-Saint-André, gdzie ten pobożny
człowiek spędził 18 lat swego życia. Widzieliśmy go tam w ważnym dziele wychowawczym,
kształtującego umysły, a zwłaszcza nasze serca; ciągle dobry i stanowczy w stosunku do
swych uczniów, a jednocześnie wymagający dla siebie samego, dający wszystkim przykład
powagi kapłańskiej i umiłowania obowiązku; potrafił wypracować sobie stanowisko, gdzie go
szanowano i jednocześnie darzono wielkim zaufaniem »48. Czytając świadectwa
współuczniów Jana, stwierdzić można, że ksiądz Turc przekazał swemu podwładnemu
głęboką i zrównoważoną duchowość: « Pobożność Jana, mówi jeden z nich, nie przesadna,
ciągle ta sama, posiadała wszystkie cechy szczerości i głębokiego przekonania » (List księdza
kanonika Alloix do P. de Lombaerde z dnia 01 kwietnia 1909 roku). Inny znów dorzuca:
« Jego pobożność była godna podziwu, prosta, skromna, ale jednocześnie wyrazista i
udzielająca się innym »49.
W niższym seminarium istniała „Straż honorowa”, której członkowie nazywali się
„rycerzami Maryi”; w czasie miesiąca maja, siedmiu z nich ciągle czuwało przed ołtarzem
Panny Maryi50. Jak przypomina jeden ze współuczniów, Jan był w zarządzie tego
stowarzyszenia i w sposób regularny widywał się z jego wszystkimi członkami (List księdza
kanonika Alloix do P. de Lombaerde z dnia 01 kwietnia 1909 roku). Z Gandy, swym ziomkiem
i przyjacielem, byli jednymi z najbardziej oddanych pobożności maryjnej. Jednak jakże wielka
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różnica temperamentu istniała pomiędzy nimi! Podczas gdy Joseph Gandy lubił wspominać
swoje „straszne walki na drewniane drągi”, to na przykład nigdy nie widziano Jana Berthier
biorącego udział w tych hałaśliwych zabawach; jeden ze współuczniów zauważa: „nie
przypominam sobie, żebym go w ogóle kiedykolwiek widział bawiącego się” (List księdza
kanonika Alloix do P. de Lombaerde z dnia 01 kwietnia 1909 roku).
W niższym seminarium w la Côte-Saint-André w okresie tym nie było jeszcze lekcji
filozofii. Dopiero w roku następnym, tj. 1858, seminarium to wprowadzi filozofię do swego
programu nauczania. Tak więc, po ukończeniu w czasie czterech lat przedmiotów
humanistycznych, w październiku 1857 roku Jan, wraz z Gandy i Régallin, udał się do niższego
seminarium w Rondeau (blisko Grenoble), miejsca odizolowanego na zboczu doliny Drac,
otoczonego drzewami i stawami, nad którymi górował masyw alpejski. Rondeau znajdowało
się w otoczeniu, które musiało chyba odpowiadać naszemu studentowi. Czuł się tam
dobrze51.
W seminarium było 280 uczniów. W tym okresie uczono tam filozofii Kartezjusza,
albowiem dopiero w 1874 roku, za księdza biskupa Paulinier, zaczęto studiować autorów
scholastycznych52. W rzeczywistości jednak trzeba było « czekać aż do 1879 roku, w którym
to Leon XIII wydał słynną encyklikę na temat filozofii chrześcijańskiej Aeterne Patris, by
tomizm został oficjalnie uznany jako podstawa nauczania w tej dziedzinie »53. Ojciec Berthier
powie później swym dzieciom, że filozofia, której się uczył, nie zadawalała go i « jak tylko
mógł »54 studiował filozofię świętego Tomasza, dzięki czemu zdobył pewną wiedzę
teologiczną (Słowa ojca Berthier przytoczone przez P. de Lombaerde, w: DL, s. 79-80).
Według pogłosek współczesnych mu osób, między studentami z la Côte-Saint-André i
studentami z Rondeau istniała pewnego rodzaju dyskryminacja: ci ostatni byli
uprzywilejowani w stosunku do « Côtois » (jak ich nazywano), uzyskując zawsze lepsze
miejsca. Z tej to też racji nalegano, by w niższym seminarium z la Côte-Saint-André odbywały
się także wykłady z filozofii55. Nie wiadomo czy « dyskryminacja » ta miała rzeczywiście
miejsce, w każdym bądź razie faktem jest, że to właśnie uczeń z Rondeau, na uroczystym
wręczeniu nagród w dniu 16-tym sierpnia 1858 roku, otrzymał 1-szą nagrodę z filozofii;
Régallin z Châtonnay, uczeń bardzo błyskotliwy, otrzymał 2-gą nagrodę, a Jan zadowolić się
musiał jedynie wyróżnieniem z filozofii, otrzymując jednak pierwszą nagrodę z fizyki, geologii
i mineralogii56.
Jan wyjechał na wakacje do rodziny w Châtonnay. Przyjeżdżając do domu, zastał w
nim trzeciego młodszego brata, Antoine, urodzonego 12-go listopada 1857 roku. Dzięki
synowi tegoż to właśnie brata, nazywającego się również Antoine, wiemy że „ojciec Jan (czyli
jego wujek) w czasie wakacji pracował często w polu”. „Z moim bratem, dodaje on,
chodziliśmy już o 3-4 rano, o pustym żołądku, kosić siano”57.
Ksiądz Champon miał zwyczaj w czasie ferii zapraszać seminarzystów na plebanię;
niektórzy z nich spędzali tam prawie całe dnie58. Na ich zakończenie, studenci spotykali się
zawsze w radosnej atmosferze: „W ostatnią niedzielę wakacji, mówi jeden z nich, klerycy z
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Châtonnay spotykali się na zmianę w jednym z ich domów i przygotowywano tam smażone
kasztany, popijając białe wino”. Kilka dni później, z dwoma spośród tych kolegów, Jan uda się
do wyższego seminarium w Grenoble.
„Przed opuszczeniem ogniska domowego, pisze autor pierwszej biografii, ... po
ostatnim pocałunku, oderwał się od czułości swej rodziny i wyjechał w towarzystwie swego
ojca. Poświęcenie zostało dokonane; od tego momentu będzie on należał tylko do Boga;
wszystko Bogu: przez serce i przez pragnienia”59.

ROZDZIAŁ DRUGI - Wyższe Seminarium (1858-1862)
Profesorowie wyższego seminarium
23-go października 1858 roku Jan Berthier, w towarzystwie swych ziomków: Joseph
Gandy i Louis Régallin, dotarł do wyższego seminarium w Grenoble. Był to stary klasztor „des
Minimes” (zakon kontemplacyjny założony w XV wieku przez świętego François de Paul –
przypis tłumacza), który w latach 1808-1905 służył jako seminarium diecezji Grenoble. Była
to wysoka kwadratowa budowla, której mury ciągnęły się z jednej strony wzdłuż ulicy Vieux
Temple (Starej świątyni), z drugiej zaś górowały nad dziedzińcem koszar Bizanet; dwie
pozostałe strony dawały widok na biedne i smutne budynki. Wewnętrzny dziedziniec
otoczony był arkadami o łukowatym sklepieniu, co pozwalało przechadzać się z dala od
deszczu60. „żadnego horyzontu... W domu tym wszystko sprzyjało wewnętrznej i zewnętrznej
atmosferze studiów, medytacji i modlitwy”61.
W roku tym w klasztorze przebywało 85 seminarzystów, z czego 20 nowych. Zarząd
jak i nauczanie seminaryjne były w rękach księży diecezji62. Ksiądz Jacques Philippe Orcel63
był przełożonym domu od 1837 roku. „W wieku trzydziestu dwóch lat ksiądz Orcel, godny tej
funkcji, został mianowany przełożonym wyższego seminarium... Ksiądz Philibert de Bruillart,
biskup Grenoble, ceniąc sobie wielce cnoty i wiedzę młodego profesora filozofii, nie wierzył,
że można by dokonać lepszego wyboru i cieszył się z tego, nazywając księdza Orcel swoim
złotym kapłanem”64. Dla księdza Ginouilhac, kolejnego biskupa Grenoble, był on
„człowiekiem sumiennym”; mówił on na jego temat w ten sposób: „gdy w jakimkolwiek
problemie czy też dyskusji poznało się punkt widzenia księdza Orcel, miało się opinię
mądrości”65. „Człowiek pracowity, który nigdy nie zmarnował czasu. Sentencja umieszczona
w jego przedpokoju w wyższym seminarium i którą czyta się jeszcze (tzn. w 1878 roku),
wydrukowana grubymi literami na kartonie, wyjaśnia całą jego postawę...: «Ludzie chwalą
nas za połowę naszego obowiązku, który wypełniamy, ale Bóg skazuje nas za tę drugą
połowę, której nie wypełniamy». Ksiądz Orcel całkowicie odnajduje się w tych słowach!”66.
Jan Berthier dobrze zapamiętał tę sentencję i niejeden raz przypominał ją swym dzieciom:
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„Mówił nam często: « Ludzie często wychwalają nas za połowę dobra, którą uczyniliśmy, ale
Bóg nas skaże za tę drugą połowę dobra, której nie zrobiliśmy albo zrobiliśmy źle »”67. Wraz z
księżmi Rousselot i Mussel, ksiądz Orcel tworzył grupę „trzech gwiazd seminarium”.
Ksiądz Rousselot68 „był człowiekiem uczciwym, życzliwym, posiadającym naprawdę
chrześcijańską radość... W wyższym seminarium był nie tylko wyrocznią, ale także idolem
domu”69. Od samego początku był on stanowczym przeciwnikiem innego profesora, ks. de
Lamennais. Zapamiętano doskonale jego przewidujący osąd: „Panowie, powiedział pewnego
dnia w dużej sali ćwiczeń, robicie z niego kardynała (rozpowszechniono pogłoskę, że
kontrowersyjny ksiądz de Lamennais miał być powołany do tej godności), ale ja, który nie
jestem ani prorokiem, ani też synem proroka, wierzę, że doktryna jego będzie skazana, a on
do błędu się nie przyzna. Nie będzie mógł być nowym Lutrem, ale jeśliby tylko mógł, to by
nim został”70. Na ten temat ksiądz Orcel powie później do pewnego ucznia: „Jak dobrze
zrobiliśmy, nie akceptując takiej doktryny!”71.
François Mussel72, będący kolejno profesorem, przełożonym wyższego seminarium i
wikariuszem generalnym, pozostawił po sobie wspomnienie kapłana, u którego życie
intelektualne i życie duchowe były ściśle połączone73. To właśnie po nim Jan Berthier
zacytuje później te słowa : « Chętnie udzielilibyśmy sobie rady, którą sami często słyszeliśmy
od jednego z naszych profesorów teologii: Panowie, mówił on często, nie czytajcie nigdy
dobrych książek, czytajcie jedynie wyśmienite »74.
W tamtych czasach nie wymagano od profesorów, żeby byli krasomówcami czy też
naukowcami, ale przede wszystkim wzorami pobożności i cnót kapłańskich. Seminaria –
przynajmniej we Francji – « dążyły raczej do formowania świętych kapłanów niż
naukowców »75. I to właśnie zwłaszcza tej wiedzy o świętych poszukiwał w seminarium Jan
Berthier. Przekraczając próg swej komnaty, pomyślał natychmiast o tych wszystkich świętych
kapłanach, którzy zajmowali przed nim ten pokój (Słowa ojca Berthier przytoczone przez ojca
de Lombaerde, w: DL, s. 76). Dzięki świętości ich życia i duszpasterskiemu oddaniu, wyższe
seminarium zachowywało jeszcze żywe wspomnienie po wybitnych kapłanach, takich
jak proboszcz z Ars czy też Julien Eymard, wyświęconych w seminaryjnej kaplicy. Sutanna,
którą Jan Berthier od tego momentu zacznie nosić, będzie dla niego nieodwracalnym
przekroczeniem wewnętrznego progu: przyoblecze na zawsze ten strój, który « przez swój
kolor wyraża śmierć i ducha pokuty »76.
Aby sobie dopomóc w formacji duchowej, klerycy zawierzali się jednemu z ojców
duchownych seminarium. W swym wyborze Jan zastosuje kryterium, które sam da później
innym: ojciec przez was wybrany będzie tym, « którego skromność jak i łagodne przyciąganie
uderzą was od pierwszych dni waszego przyjazdu »77. Dla Berthier osobą taką będzie ksiądz
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Orcel: « to jego wybrał nasz student jako powiernika swej duszy »78. Wielu kapłanów, a także
wspólnot zakonnych uciekało się do niego, ponieważ był on « znakomitym mistrzem życia
duchowego ». Gorliwość, mądrość, ostrożność charakteryzowały jego kierownictwo
duchowe. Nie był on zwolennikiem mnożenia praktyk pobożnych; mówił, że « jest rzeczą
mądrą ograniczyć się do tego, co można zrobić odpowiednio i zrobić to dobrze »79. Polecał
dążyć do Boga « ścieżkami czystej wiary, tak prosto jak tylko się potrafi », nie przejmując się
odrętwieniem i wewnętrzną oschłością. W pokusach radził « walczyć z diabłem zwłaszcza
duchowo (słowo podkreślone w jego liście), przez spokój, ducha modlitwy i wyrzeczenia ».
Podobne zachowanie polecał, aby uspokoić skrupuły: « żadnych skrupułów czy też pustek,
jak tylko pokorne i proste oddanie się miłosierdziu Bożemu i kierownictwu bliźniego... Być
może jest to dla was nowa ścieżka, ale jest ona zbawczą; prowadzi do abnegacji, do
pokornego i ślepego posłuszeństwa »80. Jan wdroży w życie tę mądrość i te wskazówki,
polecając je później swym podopiecznym. Według pewnego świadka, w sposób szczególny
będzie on kładł nacisk na poczucie rozsądku: « Opowiedział nam, że dyrektor seminarium
zapytany, co na pierwszym miejscu konieczne jest dla powołania kapłańskiego,
odpowiedział: „Rozsądek”. A na drugim i trzecim miejscu był ponownie rozsądek »81.
Jego pobożność
Cztery miesiące po przybyciu do seminarium, wraz ze swym przyjacielem Gandy, Jan
został przyjęty do « Małego Stowarzyszenia Jezusa i Maryi », założonego w 1818 roku przez
księdza d’Hières, pierwszego przełożonego seminarium po rewolucji francuskiej.
Stowarzyszenie to liczyło „dwudziestu czterech członków, ośmiu z każdego rocznika”82.
Przyjęcia dokonywane były „w odpowiednich przedziałach czasowych, po dwóch członków
naraz i miały miejsce w święta Matki Bożej”. W „czasie wyborów 02-go lutego 1859 roku”
przyjęci zostali: „Berthier Jan Piotr z Châtonnay i Gandy Adolphe z Ste Anne d’Estrablin”
(gmina Châtonnay). W sposób szczególny zalecano tam kult Najświętszego Sakramentu oraz
oddanie się Matce Bożej. Członkowie, « którzy są uprzywilejowaną rodziną Jezusa i Maryi »
mieli za obowiązek « kochać się jak bracia i pomagać sobie w nabyciu całkowitej
doskonałości ich szlachetnego stanu ». W tym to celu mieli oni « zwracać uwagę we
współbraciach na to wszystko, co pewnego dnia mogłoby stanowić przeszkodę w chwale
Bożej i w zbawieniu dusz, by następnie ostrzec ich szczerze i miłosiernie ». Pragnienie
doskonałości, jak też współzawodnictwo w dążeniu do niej, będą miały ważne miejsce w
metodzie formacji Jana Berthiera. To właśnie to wspomnienie z seminarium przytoczy, kiedy
napisze, że nie ma nic bardziej użytecznego, jak pobudzać się « nawzajem podczas przerw do
osiągnięcia takiej czy też innej cnoty, do spełnienia takiej czy innej praktyki pobożnej albo też
do wzajemnego korygowania swych błędów w celu ich zlikwidowania »83. Później zalecać
będzie swym dzieciom obowiązek „donoszenia, jeśli w domu popełnia się jakiekolwiek
uchybienia czy to przeciw skromności, czy to w respekcie dla przełożonych, czy też przeciw
dobrej atmosferze albo przywiązaniu do powołania... Wszyscy mieszkańcy domu mają
78
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obowiązek przyczyniać się do wspólnego dobra i porządku domu; zwłaszcza zaś w
poważnych przypadkach nie można zapomnieć o tym obowiązku”84. Według pewnego ucznia
seminarium, pobożność Jana nie była niczym wymuszonym czy też przesadnym: „był on
człowiekiem o rzadko spotykanym rozsądku, wymagający w pracy, odznaczający się
skromnością adekwatną do jego talentu literackiego i teologicznego, o żarliwej i
nadprzyrodzonej gorliwości” (List księdza Ronsat do ojca de Lombaerde, cytowany w: DL, ss.
87-88). Inna z kolei osoba zauważa, że jego pobożność była „skromna, ale wylewna i
udzielająca się innym”85. To samo potwierdza pewien mnich kartuz, mówiąc: „Jeden z moich
krewnych, który studiował z nim w seminarium, opowiadał mi często, że młody kleryk
Berthier lubił towarzystwo najbardziej żarliwych; lubił być z nimi i w czasie rekreacji
naprzeciw kościoła, pełen zapału, mówił im: « Porozmawiajmy trochę o naszym Panu »”86.
U Jana Berthiera, pobożność i studia uzupełniały się wzajemnie: „Studiować, by być
pożytecznym bliźniemu, mówił on, jest wielkim miłosierdziem; ale studiować, by wykorzystać
naukę do uświęcenia się, jest doskonałą roztropnością”87. Podręczniki w seminarium były
raczej rzadko stosowane. W tym okresie w innych diecezjach francuskich była to tzw.
teologia z Toulouse88, stanowiąca nauczanie główne; profesorowie używali raczej, między
innymi, Institutiones theologicae księdza biskupa Bouvier, jak też teologię księdza kardynała
Gousset89. Powyższych informacji bibliograficznych dostarczył nam ksiądz Joseph Régallin90,
który sam był też uczniem wyższego seminarium w Grenoble. Należąc do późniejszej
generacji, zebrał on te informacje od kapłanów, którzy „studiowali teologię w latach 186468, pisze on, i dorzuciłem też kilka informacji osobistych, opartych na tym, co słyszałem w
rodzinnym domu, gdy miałem 10 lat”91. Po wskazaniu wyżej wymienionych podręczników,
uściślił on, że „święty Ligouri nie był jeszcze na porządku dziennym. Albowiem dopiero po
ogłoszeniu (przez Piusa IX) świętego Liguori doktorem Kościoła Powszechnego, jego teologia
została naprawdę uhonorowana; po czym, jak wiecie, stała się podstawą nauczania
teologicznego ojca Berthiera”92.
Jego „studiositas”
Na temat rewizji studiów teologicznych, według nauczania św. Tomasza z Akwinu,
„Semaine religieuse de Grenoble” (Tydzień religijny Grenoble) z 1881 pisze, że biskup
Paulinier dokonał wszelkich starań, „by w jego seminarium położono akcent na św. Tomasza

84

Adn. Dbg, s. 74-75.
Ksiądz kanonik Guillé, cytowany w: DL, s. 56.
86
List do ojca Rivoire z dnia 31.03.1927, AB.
87
DL, s. 87; cf. Berthier, „Le Sacerdoce”, s. 58.
88
Teologia z Toulouse „Compendiosae institutiones theologicae ad usum seminarii Tolosai”, 1826, została
poprawiona i skorygowana ze swego umiarkowanego gallikanizmu przez księdza Bonal S.S w 1862 roku. W
skład tej teologii wchodziły „fragmenty: Pisma św., tekstów soborowych oraz Ojców Kościoła, zebrane w całość
nie w sposób krytyczny, bez wyjaśnienia i dyskusji” (Launay M., „Le bon prêtre”, s. 47).
89
Teologia księdza biskupa Bouvier (15 wydań), została poprawiona ze swego gallikanizmu począwszy od
wydania z 1853 roku. Autor ten był odważnym inicjatorem doktryny Liguori. Jeżeli zaś chodzi o kardynała
Gousset, to został on zażartym przeciwnikiem gallikanizmu i krzewicielem moralności Liguori. Wraz z księdzem
biskupem Bouvier wywrze on poważny wpływ na duchowieństwo Francji. (Cf Hocedez E., „Histoire de la
théologie au XIXème s.”, t. 2, s. 259-260). Dorzucić też trzeba, że postęp doktryny rzymskiej dokonywał się
bardzo powoli; dopiero koło 1870 roku „całe młode duchowieństwo, większość biskupów i wielka rzesza
wiernych była po stronie rzymskiej” (Ibid., s. 263).
90
Jest on bratem księdza Louis Régallin, który studiował z Janem Berthier.
91
List z 16.10.1927, AB.
92
Ibid.
85

18

i jego niezrównane nauczanie”93. Jan Berthier nie zawaha się czerpać z nauczania
otrzymanego w seminarium, ubogacając je jednak o św. Tomasza i św. Liguori, przekazując w
ten sposób swym czytelnikom solidną doktrynę, zgodną z nauczaniem oficjalnym Kościoła. Tę
zdolność do odnawiania zawdzięczał swemu upodobaniu, jak też intelektualnej ciekawości –
to, co św. Tomasz, według swego własnego wyrażenia, nazywa „studiositas”. „To w wyższym
seminarium, napisze on później, trzeba zdobyć tę cnotę i to do tego stopnia, by później w
kapłaństwie już jej nie utracić”94. I rzeczywiście, zauważa pewien historyk, że „można by
myśleć, że czas wypełniony małą ilością zajęć, a pozostawiający dużo czasu na wypoczynek,
choć w części wykorzystany jest do nauki. W dziedzinie tej, bilans jest jednak raczej smutny.
Tego, co seminarium nie dało jako apetytu naukowego, duszpasterze nie znajdą w ich
zasobach osobistych”95.
Jan Berthier nigdy nie miał upodobania do czystej spekulacji. Według niego trzeba
przede wszystkim dążyć do tego, co „użyteczne”, zarówno w dziedzinie świętości, jak też w
dziedzinie nauki. Czas jest krótki; trzeba więc w pełni korzystać z niego, żeby być kapłanem
„jak się należy”, według wyrażenia, którego później będzie często używał. Nie wystarczy znać
na pamięć jakiś traktat teologiczny, trzeba się przyłożyć do jego zrozumienia, przyswoić sobie
jego zawartość, by móc następnie brać go pod uwagę w duszpasterstwie: „W tym wszystkim,
czego się uczymy, nie ma niczego ważniejszego od uchwycenia strony praktycznej i
natychmiastowego usytuowania się w stosunku do duszpasterstwa, które później będziemy
prowadzić”96. W tym to celu będzie on radził, aby posiadać wielki skorowidz, w którym
notowałoby się w porządku alfabetycznym cytaty, zarysy historyczne czy też myśli, „których
w sposób szczęśliwy można później użyć na ambonie czy też w konfesjonale”. Pozostał nam
po nim zeszyt zawierający wyszczególnione plany kazań oraz streszczenie najważniejszych
wydarzeń biblijnych, gotowe do bezpośredniego użytku w duszpasterstwie. W tym samym
użytecznym celu poleci on przejrzenie każdego traktatu z dogmatyki i moralnej, zrobienie ich
szczegółowego i jasno uporządkowanego streszczenia, „by móc następnie krótko i
przejrzyście nauczyć go czy to z ambony, czy też w konfesjonale”97. „Jesteśmy przekonani,
pisze, że to pomogłoby wielce klerykom, którzy chcieliby zrobić takową tablicę synoptyczną
każdego traktatu; i że na koniec wykładów czytaliby ją z wielką korzyścią”98. Ta metoda pracy
dobrze ukazuje usposobienie, które spotykaliśmy już wcześniej u ucznia botanika, który
obserwuje, układa, porządkuje, rozróżnia kwiaty i zioła, notując ich praktyczne zastosowanie.
Usposobienie to dostarczy mu zresztą materiałów, z których skorzysta przy pisaniu swych
książek.
Jeden z seminaryjnych kolegów Jana wspomina, że w końcu seminarium, „znał na
pamięć całe swoje Novum ” (List księdza kanonika Alloix do ojca de Lombaerde, z dnia 01-go
kwietnia 1909 roku). Do tego wspomnienia seminaryjnego Jan uczyni później aluzję, pisząc:
„Niektórzy klerycy byli zazdrośni, widząc swych kolegów, którzy potrafili dobrze wykorzystać
czas, spotykając się w wolnych chwilach, by powtarzać to, czego nauczyli się na wykładach
oraz recytować wspólnie spore fragmenty Nowego Testamentu, a czasem jakąś całą
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ewangelię, której nauczyli się na pamięć”99. W tym samym praktycznym celu zauważa on, że
działając w ten sposób, można nauczyć się także tych tekstów, których nigdy nie będzie się
miało okazji zacytować. Opierając się na tym swoim seminaryjnym doświadczeniu,
opublikuje później „Sententiae et exempla biblica, których każdy kleryk mógłby z łatwością
nauczyć się na pamięć w ciągu trzech lat i w ten sposób poukładałby sobie w pamięci
najbardziej użyteczne cytaty Pisma świętego”100. Słowo Boże przez całe życie będzie dla
niego źródłem życia duchowego i źródłem jego kazań: „Tym lepiej zakosztujecie rzeczy
niebiańskich, powie swoim dzieciom, im lepiej pokochacie Pismo święte. To wszystko, co
święci powiedzieli na temat kontemplacji rzeczy Bożych, jest jedynie rozwinięciem tego, co
jest w Piśmie świętym. Kazanie jest o tyle prawdziwe i solidne, o ile jest oparte na Piśmie
świętym”101.
Tonsura
W wielką sobotę, 23-go kwietnia 1859 roku, wraz ze swym przyjacielem Gandy, Jan
otrzymał „pierwszą tonsurę duchowieństwa” (AEG) w kaplicy wyższego seminarium.
Ceremonia ta oznaczała jego wejście w szeregi duchowieństwa; nowo przyjęty stawał się
„zdolny do przyjęcia jurysdykcji kościelnej i posiadania beneficjum wraz z przywilejami jak i
obowiązkami z tego stanu wypływającymi”102. Jednakże nasz kleryk zapamięta zwłaszcza – by
następnie wdrożyć to w całe swoje życie – że zaangażował się do „nabycia ducha i manier
duchownych”; co za tym idzie, „nic pysznego, powierzchownego czy próżnego w naszym
umyśle ani w naszych słowach, ani w sposobie zachowania”103. Ten pierwszy rok teologii
zakończy się dla Gandy i dla niego, otrzymaniem „czterech niższych święceń”, udzielonych w
kaplicy wyższego seminarium, 10-go lipca 1859 roku (AEG). Ceremonia ta zamknęła rok
akademicki i jednocześnie zainaugurowała okres wakacji.
Według świadectwa jednego z bratanków, ojciec Jan spędził wakacje, pomagając
rodzicom w pracy na fermie i w polu. Między innymi, dowiadujemy się od autora jego
biografii, zaakceptował on na czas wakacji stanowisko guwernanta w pewnej szlachetnej
rodzinie, czyniąc to ze względów duszpasterskich, jak też finansowych: by wnieść swój udział
w opłacenie seminarium, odciążając tym samym rodziców. „Ten sposób postępowania,
mający na celu pewnego rodzaju samowystarczalność i to, aby nie być na czyimś utrzymaniu,
jest jedną z cech charakterystycznych i podstawą wszystkich przedsięwzięć”104. Pewien
świadek potwierdza ten stan ducha, mówiąc, że „nie był on od nikogo zależny”105. Według
księgi opłat za utrzymanie wyższego seminarium (BM, s. 16), Jan Berthier zapłacił za pierwszy
semestr pierwszego roku 250 franków; w drugim semestrze skorzystał z połowy stypendium
ofiarowanego w części przez „Wielebnego Ojca”106, a w części przez biskupa. W drugim,
trzecim i czwartym roku Jan korzystał z pełnego stypendium; płacił więc jedynie 2 franki 50
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centymów „za siennik i łóżko”. Biskup przekazał mu darze 1.000 franków, otrzymane „od
rodziny Berland”, bez wątpienia dlatego, że kleryk ten pochodził z Châtonnay. Na jaki więc
cel przeznaczone były pieniądze zdobyte pracą guwernanta? Raz jeszcze ten sam bratanek
potwierdzi, że jego wuj „ustawił się tak, by móc opłacać ojcu robotnika domowego”107. Jan
nigdy nie zapomniał „długu”, jaki miał wobec rodziców i wspomagał ich swymi
oszczędnościami i zarobkami aż do wstąpienia do zakonu; w momencie publikacji swej
pierwszej książki napisał: „Będę zadowolony mogąc ofiarować cały zysk moim rodzicom, dla
których do tej chwili nic nie mogłem zrobić i jeszcze mniej będę mógł w przyszłości”108.
W latach 1859-60, gdy Jan był studentem drugiego roku teologii, Napoleon III
rozpoczął kampanię, mającą na celu wsparcie Piemontu przeciwko Austrii i ożywienie unii
włoskiej, przeciwnej interesom terytorialnym i politycznym papiestwa. Wojna ta
przeciwstawiła Kościół Francji systemowi cesarskiemu, zaznaczając w ten sposób koniec
przymierza między „szablą a kropidłem” i wzmożenie walki między dwoma siłami; od
rewolucji francuskiej z 1789 roku konflikt między tymi dwoma siłami był przerwany jedynie
sporadycznymi rozejmami: „Historię XIX wieku z punktu widzenia religijnego, pisze ksiądz
biskup Luçon w 1900 roku, można by streścić następująco: od strony społeczeństwa
cywilnego - w tendencji do sekularyzowania się, tzn. w dążeniu do uwolnienia się od
jakiegokolwiek uzależnienia od Boga, do organizowania się z dala od jakiejkolwiek religii; zaś
od strony Kościoła - w tendencji do opierania się temu ruchowi”109. Ataki potępiające
duchowieństwo dotyczyły zwłaszcza sakramentu pokuty oraz ignorancji księży i znalazły swój
wyraz w dziele Jules Michelet, krytykującego „tych biednych i prostych kapłanów, których
mamy dzisiaj”, jak też „upadek intelektualny duchowieństwa”110. Oskarżenia te były po
części prawdziwe i nie mogły być obojętne Janowi Berthierowi, którego przywiązanie do
Kościoła i do Stolicy Apostolskiej było całym jego życiem111. Sytuacja ta przyczyniła się
jedynie do wzmożenia zapału w naszym kleryku i przygotowania go do przyszłej misji. Drugi
rok studiów, nie wyróżniający się w żaden sposób jakimś nowy etapem w kwestii święceń,
był całkowicie poświęcony modlitwie i nauce, którym sprzyjała atmosfera seminarium,
będącym – w tym okresie – miejscem zamkniętym, gdzie panowały: regularność,
posłuszeństwo, cisza, szacunek dla innych, wraz z życiem duchowym skupionym na
Eucharystii, kulcie Najświętszego Serca Jezusa i pobożności maryjnej: „Och! Jakie piękne
życie – napisze później z zapałem młodego kleryka – gdy serce spala się na modlitwie i
miłości dla Jezusa i Maryi; gdy inteligencja może czynnie oddać się prawdom zbawienia, by
się do nich zupełnie przekonać i przygotować się do ich owocnego głoszenia”112. Nie czyniąc
tego specjalnie, mówi jeden z seminaryjnych kolegów, Jan zwrócił na siebie uwagę i „nie
obmawiając, uchodził za świętego” (List księdza kanonika E. Perra do ojca de Lombaerde, DL,
s. 55, 70 i 86). U niego, powie ktoś inny, łączy się w jedno nauka i rozsądna świętość „o
cechach skromności równej jego talentowi literackiemu i teologicznemu” (List księdza Ronsat
do ojca de Lombaerde, DL, ss. 87-88).
W końcu tego roku akademickiego w rodzinie Berthier świętować się będzie
narodziny szóstego dziecka, dziewczynki, która urodziła się 05-go lipca 1860 roku i otrzymała
imię Marie. Jan dowie się o tym kilka dni później, kiedy uda się na wakacje; a dowie się o tym
w taki oto sposób: „Pewnego dnia, kiedy Jan przyjechał na wakacje, spotkał swego ojca na
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ulicy i po przywitaniu się z nim, pyta go: jak się czuje mama? Jest trochę chora, odpowiedział
mu ojciec; idź, zobacz! Znajdując ją w łóżku, mówi do niej: a więc mama jest chora? Matka
odkryła kołdrę, ukazując mu małą, dopiero co narodzoną dziewczynkę: Och! Chwała Bogu! –
powiedział Jan”113.
Dzięki swemu prostemu i przyjemnemu sposobowi, w jaki traktował ludzi, cieszył się
szacunkiem i życzliwością wszystkich swoich ziomków: „był on lubiany przez swą rodzinę,
swego proboszcza, przez całą parafię; lubiano, gdy uczestniczył w nabożeństwach, z tą samą
skromnością i tym samym skupieniem, jakie posiadał kiedyś jako ministrant. Osoby starsze
lubiły uścisnąć mu dłoń i na przyjacielskie: Szczęść Boże, Księże Berthier!, kleryk miał zawsze
dobre i życzliwe słowo”114.
Subdiakonat i pielgrzymka na La Salette
W połowie trzeciego roku teologii, „04-go marca 1861 roku, w sobotę poprzedzającą
Niedzielę Palmową, Jan Piotr Berthier otrzymał święcenia subdiakonatu w kaplicy naszego
wyższego seminarium” (AEG). Można do niego zastosować jego własne słowa, w których
mówi, że: „ten młody, 21-letni człowiek, który znajduje się przed biskupem, nie czekał na tę
uroczystą chwilę, by przemyśleć i już żyć tą ewangeliczną cnotą, którą przyrzeknie Bogu na
zawsze”115. To samo zresztą polecać będzie swoim dzieciom, przestrzegając ich przed
ukrytym duchem próżności: „święcenia – mówi – a zwłaszcza święcenia subdiakonatu są
czynami, które wymagają przygotowania i czystych, nadprzyrodzonych intencji. W
święceniach nie chodzi o próbę powiększenia swej godności czy też wyróżnienia się. Ten,
który postąpiłby w ten sposób, byłby godny pożałowania i wystawiłby się na wielkie
niebezpieczeństwa”116. To pragnienie całkowitego oddania się Bogu Jan odczuł jeszcze
bardziej po swej wizycie w klasztorze Wielkiej Kartuzji, którą odbył wraz z innymi
seminarzystami: „Udając się pewnego dnia z kolegami do Wielkiej Kartuzji – mówi –
odkryłem życie zakonne ze wszystkimi wdziękami i korzyściami. Od tego też momentu
miałem jedno tylko pragnienie - wstąpić do klasztoru”117. Z pewnością z tego pociągu do
całkowitego oddania się Bogu, musiał zwierzyć się swemu ojcu duchownemu, albowiem
powie później swym dzieciom: „w wyższym seminarium miałem sporo problemów, by stać
się zakonnikiem. Postanowiłem więc poprosić o stanowisko dosyć mierne, gdzie nie miałoby
się żadnej zapłaty i gdzie mógłbym żebrać trochę chleba u tych, którym dawałbym
pożywienie duchowe i o mały włos byłoby się to zrealizowało: miano już dla mnie pewne
stanowisko w górach, gdy wstąpiłem do misjonarzy z La Salette”118.
W rzeczywistości jednak to dopiero w czasie pielgrzymki na La Salette Jan odnajdzie
swą życiową ścieżkę, z czego później zwierzy się swym dzieciom w czasie kazania
otwierającego miesiąc Matki Bożej z La Salette: „Miałem 6 lat, gdy pewna dobra kobieta
opowiedziała mi historię objawienia się Matki Bożej na La Salette. Co prawda byłem
dzieckiem, ale wywarło to na mnie wielkie wrażenie. Od tamtej chwili nigdy mi już o tym nie
mówiono. Wstąpiłem do seminarium, skończyłem już prawie studia i nigdy mi nie mówiono
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o La Salette. Byłem już subdiakonem, gdy wraz z kilkoma kolegami z seminarium, pomiędzy
którymi znajdował się na przykład przyszły biskup Pondichéry119, postanowiliśmy wybrać się,
by zobaczyć Świętą Górę... Udaliśmy się więc do La Salette. Wspiąwszy się na szczyt –
kontynuuje – znaleźliśmy tam tylko małą figurkę, ofiarowaną przez pewnego robotnika z
Lyon... oraz maleńkie, drewniane krzyże, umieszczone w pewnej od siebie odległości wzdłuż
drogi, którą przebyła Matka Boża. Nie było więc nic, na co oczy cielesne mogłyby zwrócić
uwagę, jednakże oczy duszy zobaczyły tam coś innego. Myśl, że Maryja uświęciła to miejsce,
że swymi łzami zrosiła ziemię, po której kroczyły nasze stopy; widok misjonarzy, którzy z
nieporównywalnym zapałem odmawiali brewiarz: to wszystko mnie oczarowało i
wyjeżdżając, powiedziałem sobie: Powrócę tutaj! A że tego roku miałem przyjąć święcenia
kapłańskie, opóźniłem święcenia i jako diakon wstąpiłem na La Salette”120. Według pewnego
świadka „mówił on publicznie: « Zdecydowałem się rozpocząć życie zakonne po wizycie na La
Salette »”121.
Po powrocie do seminarium Jan zwierzył się swemu ojcu duchownemu „z głębokich
wrażeń przeżytych w duszy podczas pielgrzymki na La Salette, z podziwu dla misjonarzy,
którzy obsługiwali sanktuarium i z gorącego pragnienia, by dzielić ich sposób życia”122. Ksiądz
Orcel był znany ze swego „rozpoznawczego ducha, pozwalającego mu poznać rodzaj posługi,
który najlepiej odpowiadałby każdemu z przyszłych kapłanów”123. Nie podważył on
powołania Jana, ale poradził mu jednak nie decydować zbyt pośpiesznie i modlić się, by się
przekonać czy wezwanie to jest naprawdę „z góry”: „Poczekajmy i módlmy się, mój synu,
odpowiedział mu, niczego nie ponaglajmy, zachowaj spokój i zaufaj Bogu, jeszcze o tym
porozmawiamy”124. Okres wakacyjny miał mu zresztą pomóc w przemyśleniu i pogłębieniu
sprawy oraz dać okazję porozmawiania o tym ze swymi rodzicami, albowiem, jak powie
później, „usilnie sprzeciwiali się oni memu powołaniu”125.
Diakonat
Po wakacjach Jan wstąpił do seminarium, by rozpocząć swój ostatni rok teologii. 05go kwietnia 1862 roku, w sobotę poprzedzającą Niedzielę Palmową, otrzymał on w katedrze
święcenia diakonatu (AEG). To, co liczyło się dla niego, to nie godność związana z tymi
święceniami, ale obowiązki i cnoty, jakich wymagały, to znaczy: znajomość Pisma świętego
oraz zdolność do jego nauczania, żywa wiara, wielka miłość do Boga i żarliwa chęć głoszenia
Jezusa Chrystusa”126. Przed moimi święceniami, opowiadał kiedyś, widziałem pewnych
diakonów, zresztą ludzi utalentowanych i o dobrym sercu, dążących do popłatnych stanowisk
i myślących już w duchu o przyszłej karierze, gdzie mogliby ukazać wszystkie zalety swej
inteligencji i siły, które dał im Bóg; uważam to za zbyt mało duszpasterskie – we mnie było
ciągle wspomnienie proboszcza z Ars”127. I nie były to tylko puste słowa, albowiem za
przykładem świętego proboszcza poprosił on, by mu powierzono najbiedniejszą parafię
diecezji.
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„Na wiosnę 1862 roku, mając jedynie 22 lata, dopuszczony został do święceń
kapłańskich”128. Zawsze przed święceniami rada seminaryjna ocenia każdego kleryka. Oto
oceny jakie dano „Janowi Piotrowi Berthier: Pobożność – bardzo dobra; Charakter – dobry;
Wychowanie – dosyć dobre; Zdolności – bardzo dobre; Kaznodziejstwo – dobre; śpiew –
dosyć dobry; Zdrowie – trochę słabe; Uwagi – pragnie wstąpić na La Salette”129. Pragnienie
to zrealizowało się w dniu, w którym ojciec Archier, misjonarz z La Salette130, spotkał Jana
Berthiera u ich wspólnego ojca duchownego, księdza Orcel131. Ten to w rzeczywistości
zaaranżował spotkanie naszego diakona z księdzem Archier. „Od pierwszego wejrzenia,
opowiada kronikarz, ksiądz ten wyczuł ogromną siłę woli i wielką szlachetność duszy naszego
diakona: « Przyjacielu, zwrócił się do niego z uśmiechem, mam nadzieję, że nie boisz się
krzyży, albowiem Maryja zasiała ich wielką liczbę na La Salette ». – « Wręcz przeciwnie, jest
to właśnie to, czego pragnę; jeśli Matka Boża sieje krzyże, to myślę, że da nam też trochę
słońca, by mogły urosnąć! » Ojciec Archier zrozumiał tę odpowiedź i biorąc go serdecznie za
rękę, powiedział: « Do widzenia przyjacielu; my się zrozumiemy »”132.
13-go lipca 1862 roku miały miejsce święcenia kapłańskie rocznikowych współbraci
naszego diakona. On jednak nie znalazł się pomiędzy nowo wyświęconymi, albowiem – za
zgodą swego ojca duchownego, a także biorąc pod uwagę swój młody wiek – zdecydował się
opóźnić dzień swoich święceń. Faktem jest, że był on najmłodszy ze swego rocznika: jego
krajanie – Gandy i Régallin – byli od niego o rok i o półtora roku starsi. Decyzja ta nie była
więc bezpodstawna. Jednakże prawdziwym powodem było to, co powie później swym
dzieciom: „Aby nie przysporzyć zbyt dużo przykrości moim rodzicom, którzy stanowczo
sprzeciwiali się memu powołaniu, opóźniłem przyjęcie święceń. Nie chciałem też wracać już
do mojej rodziny, ale ponieważ dwóch moich ziomków i jednocześnie przyjaciół miało
odprawić swe pierwsze Msze św. w mojej parafii, nie chciałem sprawić rodzicom jeszcze
większej przykrości, nie odprawiając wraz z nimi mojej pierwszej Mszy. Odmówiłem więc
przyjęcia święceń i trochę później wstąpiłem na La Salette”133.
14-go lipca ponownie wybrał się na La Salette w towarzystwie swych nowo
wyświęconych ziomków, Gandy i Régallin, którzy chcieli odprawić ich pierwszą Mszę św. na
górze La Salette. Towarzyszyło im trzynastu kleryków, by uświetnić śpiewami liturgicznymi tę
piękną uroczystość; pomiędzy nimi był kleryk Rey, także pochodzący z Châtonnay, a który
dopiero co przyjął święcenia subdiakonatu; możliwe więc, że w czasie tej pierwszej Mszy św.
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nowi kapłani znaleźli się w asyście Berthiera jako diakona i Rey jako subdiakona. Podczas gdy
po skończonej Mszy św. Gandy i Régallin udali się do Châtonnay, Jan Berthier « poprosił i
uzyskał przyjęcie go do Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej z La Salette »134, które liczyło
wówczas zaledwie siedmiu członków (dwóch zmarło w tym to 1862 roku). Ojciec Archier,
przełożony wspólnoty, „przyjął go z otwartymi ramionami i od tego też dnia stał się jego
powiernikiem i ojcem duchownym”135. Ojciec Bossan MS zanotuje w swym pamiętniku: „14
lipca, poniedziałek – o godzinie 19.30 przyjeżdża Jan Berthier, diakon z Châtonnay, by zostać
misjonarzem z La Salette. – Ojciec Giraud jest nadal odpowiedzialny za nowicjat”136. To pod
kierownictwem tego „tak doświadczonego przewodnika”137, Jan rozpocznie swoje życie
zakonne.
Święcenia kapłańskie
Zaledwie dwa miesiące po swoim wstąpieniu do nowicjatu udał się on do Grenoble,
by odprawić rekolekcje przygotowujące go do święceń kapłańskich. Ojciec Bossan zanotuje:
„10 września 1862, o godzinie 7-mej – przyjazd do Grenoble ojca Giraud i diakona Berthiera”
i dalej: „20 września, sobota - Berthier otrzymuje święcenia kapłańskie w Grenoble – z
dyspensą Stolicy Apostolskiej z powodu wieku”138. I rzeczywiście, Jan Berthier przyjął
święcenia kapłańskie z rąk biskupa Grenoble, księdza Jacques Marie Achille Ginoulhiac w
kaplicy kurii biskupiej (AEG) wraz z dwoma ojcami dominikanami Thomasem Burch i
Hyacinthe Servat. „Ksiądz biskup Ginoulhiac, który wyświęcił mnie na kapłana, powie później
ojciec Berthier, skierował do nas po święceniach następujące słowa: christianus non tam vivit
exemplis quam regulis (chrześcijanin żyje nie tyle przykładami, ile regułami). Jeśli słowa te
można zastosować do każdego chrześcijanina i do księży diecezjalnych, to tym bardziej są
one aktualne w przypadku księży zakonnych i tych, którzy nimi będą”139. Z powyższych słów
uczynił on regułę życia. Nazajutrz odprawił swą pierwszą Mszę św. nie w wiosce rodzinnej,
ale w kaplicy Misjonarzy Saletynów, „znajdującej się przy ulicy St. Vincent de Paul”. „Jeżeli o
mnie chodzi, powie, to kochałem swych rodziców i w sercu mym chciałem uczynić im jak
największą przyjemność; byłbym jednak bardzo zmartwiony, gdybym musiał u mnie
odprawić moją pierwszą Mszę św.”140. „W owym dniu mojej pierwszej Mszy św., opowiada
swym dzieciom, chciałbym zamknąć się w jakiejś jaskini albo zejść na dno suchej studni, aby
nie być przez nikogo rozproszony i móc całkowicie oddać się działaniu Ducha Świętego”141. W
takim to usposobieniu ducha pod kierownictwem ojca Berlioz i socjusza ojca Giraud, będzie
on kontynuował nowicjat rozpoczęty na La Salette.

ROZDZIAŁ TRZECI - Nowicjat i śluby zakonne (1862-1865)
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Wstęp
„Zgromadzenie Misjonarzy Matki Bożej z La Salette zostało założone dekretem
księdza biskupa Philibert de Bruillard z dnia 01-go maja 1852 roku”142. Posłanie biskupazałożyciela uściśla, że „mieliby to być księża wybrani spomiędzy duchowieństwa
diecezjalnego, którzy stworzyliby grupę misjonarzy zajmujących się głoszeniem kazań w
parafiach w czasie zimy, kiedy to nie można dotrzeć na miejsce objawień, a w lecie byliby do
dyspozycji pielgrzymów”143. Początki były bardzo trudne: zarówno z punktu widzenia
materialnego, gdyż pierwsi trzej misjonarze zamieszkali w drewnianej chacie pokrytej
słomianym dachem, jak też z punktu widzenia wspólnotowego, albowiem trzeba było
określić rodzaj i charakter instytutu: „Ponieważ biskup-założyciel podał się do dymisji
zaledwie parę miesięcy po narodzinach instytutu, misjonarze zaproponowali jego następcy
(od 04-go sierpnia 1855 roku), księdzu biskupowi Ginoulhiac, rozwiązanie problemu, który
ich dzielił: mieli zostać księżmi diecezjalnymi czy też raczej mieli założyć zgromadzenie
zakonne?”144. Biskup zachęcił ich do złożenia ślubów zakonnych. Swemu wikariuszowi
generalnemu, księdzu Orcel, zlecił zredagowanie prowizorycznych konstytucji i – bez
uprzedniego odbycia nowicjatu – „02-go lutego 1858 roku w kaplicy kurii biskupiej księża:
Archier, Berlioz, Albertin, Bossan, Buisson i Petit złożyli na rok, na ręce biskupa, trzy
zwyczajne śluby zakonne, zgodnie z zaproponowaną i definitywnie przyjętą przez biskupa
Regułą”145.
Ojciec Giraud, mistrz nowicjuszy
13-go listopada tego samego roku, pewien młody ksiądz z Aix, Sylvain Giraud,
poprosił o przyjęcie do misjonarzy; dwa dni później napisał do matki Marie Ste Claire, że
„życie to nie jest bardziej zakonne, niż życie wielu kapłanów żyjących w świecie”146.
Rzeczywiście, w pierwszych latach swego istnienia ta mała wspólnota zakonna była
podzielona przez dwie tendencje: „jedni kontemplują Matkę Bożą załamaną, samotną
naprzeciw Boga i chcieliby połączyć surowość klasztoru trapistów z psalmodią wszystkich
godzin kanonicznych; inni zaś słuchają Maryi misjonarki i pod pretekstem zaoszczędzenia sił
dla duszpasterstwa, przystosowaliby się chętnie do życia bardziej swobodnego”147. Duch
nowego instytutu zdefiniuje się w czasie kilku lat „dzięki dwóm wyśmienitym kapłanom: ojcu
Sylvain Giraud, przełożonemu od 1865 do 1876 roku i ojcu Janowi Berthierowi, który przez
dwanaście lat był dyrektorem szkoły apostolskiej, otwartej 05-go sierpnia 1876 roku”148.
Przed złożeniem swych ślubów zakonnych, ksiądz Giraud poprosił ojca Archier, przełożonego
wspólnoty, by traktował go jako nowicjusza, albowiem jak mówił: „jeśli nie zacznie się od
tego, to nigdy nie będzie się miało żadnego prawdziwego zakonnika”149. W ten sposób, „po
odbyciu rocznego nowicjatu, 02-go lutego 1860 roku złożył on czasowe śluby zakonne na trzy
lata, zgodnie z Regułą Misjonarzy z La Salette”150. W lutym 1862 roku został mianowany
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mistrzem nowicjuszy; w funkcji tej pomagać mu będzie ojciec Berlioz. Dla swych nowicjuszy
ojciec Giraud zredagował „plany konferencji i medytacji, które zachowały się pod tytułem:
Księga Praktyk Matki Bożej z La Salette dla nowicjatu”151. Jego nowicjusz Jan Berthier,
zauważa ojciec Jaouen, „wydaje się całkowicie gotowy do naśladowania ojca Giraud w jego
życiu wyrzeczenia i pobożności maryjnej. Jednakże jest on kruchego zdrowia i dwukrotnie
będzie musiał przerwać swój nowicjat”152.
Doświadczenie choroby
Nowicjat Jana Berthiera rozciągnie się w rzeczywistości na przestrzeni trzech lat,
dokładnie zaś od połowy lipca 1862 do 08-go września 1865 roku. Przez pewien okres po
swych święceniach kapłańskich mieszkał on we wspólnocie z Grenoble. Współczesna mu
osoba napisze później, że „jej matka, znajdująca się właśnie w kaplicy przy ulicy Voltaire,
która należała wówczas do misjonarzy z La Salette, zobaczyła nowo przybyłego kapłana z
przykrytą głową, który był bardzo chory; spytała go więc, kim jest, a on odpowiedział, że jest
bardzo zmęczony i że ma szkorbut, chorobę dziąseł i skazany jest na stracenie wszystkich
swych zębów, ale mimo wszystko przyjęto go, gdyż jest pobożny i jest powołany do czynienia
dobra”153. Księdzem tym był „mały ojciec Berthier” – jak miano zwyczaj go nazywać154. Pięć
miesięcy później, w marcu 1863 roku, kronikarz zanotuje, że „w mieście Grenoble wiele osób
zachorowało i zmarło na grypę”155. Większość ojców ze wspólnoty zachorowało, ale Jan w
sposób szczególny: „od dwóch miesięcy, pisze kronikarz 22-go kwietnia 1863 roku, ksiądz
Berthier jest chory, zwłaszcza zaś od ośmiu dni. Pluje i wymiotuje krwią. Jest bardzo słaby i
zmarniały”156. „Lekarz stwierdził, że ma gruźlicę i zobowiązał go do całkowitego wycofania się
z duszpasterstwa, spokojnego życia w pomieszczeniu znajdującym się na odosobnieniu, a
zwłaszcza do unikania wszelkiego rodzaju emocji, które to, prowokując nowe plucie krwią,
mogłyby szybko doprowadzić go do śmierci. Jeżeli zastosuje się do tych zaleceń, to będzie
mógł pożyć jeszcze parę lat”157.
Natychmiast po swoim powrocie z głoszenia rekolekcji pierwszokomunijnych,
przełożony Archier zdecydował się wysłać Jana, by odpoczął trochę u swojej rodziny. Jan, w
duchu posłuszeństwa, zaakceptował tę decyzję, ale później wyzna swym dzieciom: „Gdy
kiedyś odesłano mnie z mojej wspólnoty, bym wyzdrowiał, wolałem w duchu, żeby mnie
raczej poprowadzono na śmierć albo do więzienia”158. Po pięciu tygodniach powrócił do swej
wspólnoty z Grenoble. Autor jego biografii pisze, że „plucie krwią ustało... ale ciągle jeszcze
cierpiał, wycieńczony i zbyt słaby, by wziąć się za cokolwiek”159. Potwierdza to kronikarz,
pisząc: „02 czerwca 1863, przyjazd księdza Berthiera; ciągle jeszcze bardzo słaby i chory”160.
We wspólnocie zastanawiano się więc, czy nasz nowicjusz nadawał się do tego rodzaju życia,
151

Ibid., s. 204. Księga Praktyk Matki Bożej z La Salette ukazała się w 1863 roku pod tytułem: „La pratique de la
dévotion”.
152
Jaouen, „Giraud”, s. 179.
153
List panny Bonnard do ojca Rammers z 10-go października 1926 roku, AB.
154
W ten sposób odróżniano go od Henri Berthier MS, który z powodu swej sylwetki nazywany był „wielkim
ojcem Berthier”. Zresztą ksiądz Orcel, wikariusz generalny, zawsze mówił „mały ojciec Berthier” i w „sekretnych
notatkach dotyczących święceń z 13-go lipca 1862 roku”, zanotuje na temat Jana Berthier, w rubryce uwagi:
„mały, słabego zdrowia, ale poważny i gorliwy”, BM, s. 23.
155
ms B, s. 12.
156
Ibid.
157
DL, s. 136.
158
Adn. Dzb, z dnia 10.07.1907, AB.
159
DL, s. 138.
160
ms B, s. 13.

27

do surowego klimatu i do prowadzonego przez zgromadzenie duszpasterstwa czy też lepiej
byłoby poradzić mu zwrócenie się ku duszpasterstwu, które pozwoliłoby mu poprawić jego
stan zdrowia. Według kronikarza, „ojciec Berlioz od pewnego już czasu mówił, że trzeba by
znaleźć dla tego młodego księdza jakiś rodzaj duszpasterstwa albo coś innego, gdyż nie
można w ten sposób kontynuować. Zresztą osobiście powiedział mu to kilkakrotnie. Wczoraj
zaś i przedwczoraj powiedział mu wprost, że od tego momentu nie miał się już uważać za
członka wspólnoty. Trochę to zraniło tego dobrego księdza”161.
Guwernerstwo
Ksiądz Orcel uważał, że Jan Berthier, na jakiś czas, powinien przyjąć stanowisko
guwernanta. Ojciec Archier, znajdując się w tym czasie na La Salette, napisał mu „podobnie
jak ksiądz Orcel, tzn. żeby tymczasowo został guwernantem”162. Po piętnastu dniach
spędzonych we wspólnocie w Grenoble Jan Berthier udał się więc w kierunku Bresson, by
objąć tam stanowisko guwernanta. Kronikarz pisze: „22 czerwca, poniedziałek, godzina 09 i
05 minut, 1863 rok; odjazd księdza Berthiera w celu objęcia stanowiska guwernanta u pani
de Chabons z Bresson. Towarzyszy mu ksiądz Pra, ekonom wyższego seminarium”163. Pani
Marie-Zénaïde de Quinsonas, hrabina de Chabons, miała pięcioro wnucząt, z których
najstarszy Eynard miał dziesięć lat; cztery dziewczynki miały kolejno: siedem lat, cztery lata
(bliźniaczki) i roczek164. Jan Berthier był odpowiedzialny za udzielanie lekcji łaciny małemu
Eynard, którego siostra napisze później: „Guwernerstwo to nie trwało długo, po czym mój
brat prawie nigdy o nim nie wspominał i niczego nie dowiedzieliśmy się na temat tego okresu
jego dzieciństwa... Jedyną rzeczą, którą nam powiedział, to, to, że nauczyciel – utraciwszy
prawie całkowicie głos – udzielał mu lekcji bardzo cicho. We wspomnieniach, jakie zachował
po tym świętym zakonniku, podkreślał jego surowość – z czym zresztą zgadzają się jego
siostry. Ta postawa była tak bardzo dla niego charakterystyczna, że wszystkie osoby, które
poznały go na początku jego kapłaństwa, były tym mocno uderzone. Miało się raczej
tendencję, by oddawać mu cześć, niż żeby z nim często przebywać. Jego moralność była
bardzo surowa i było się pod jej wrażeniem, nawet gdy się było jedynie małym dzieckiem;
droga, którą prowadził dusze do Boga, była raczej drogą bojaźni niż drogą miłości. – Każdy
święty ma pewne przeważające w nim cnoty. Zresztą, mówimy tutaj jedynie o cnotach z
pierwszych lat życia duszpasterskiego ojca Berthiera, albowiem po okresie, w którym to miał
kontakt z naszą rodziną, później już właściwie nigdy go nie widzieliśmy z powodu jego pobytu
na górze La Salette”165. To wrażenie surowości, które zachowały dzieci, nie było
bezpodstawne; na przykład pewnego razu ksiądz Berthier stanowczo sprzeciwił się, gdy
jedna z młodszych sióstr chciała go pocałować w rękę – spowodowało to zresztą płacz
dziewczynki. Rezerwa ta w stosunku do płci żeńskiej była zresztą linią zachowania także
przełożonego, ojca Archier166, jak też mistrza nowicjuszy, ojca Giraud. Ten ostatni napisał w
swym pamiętniku 08-go sierpnia 1863 roku: „Z mulieribus (niewiastami) – tylko konieczne
minimum. Nie patrzeć wyżej niż na stopy. Nie znać rysów twarzy żadnej z nich...; w
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konsekwencji rarus, brevis et austerus (in charitate Christi) (rzadko, krótko i surowo (w
miłości Chrystusowej)), albowiem jest tylko jedna, jedyna Kobieta, którą kocham, ta która
nosiła w sobie Jezusa: Maryja!!!”167. Postawę tę w czasie całego swego życia przyjmie Jan
Berthier, albowiem stwierdzi, że przyczynia się ona do ugruntowania godności i szacunku
kapłana (Słowa O. Berthier do swych dzieci, DL, s. 143; także w: Adn. Hel, s. 20).
Według jednej z wnuczek hrabiny, zakonnicy Najświętszego Serca, o pani Chabons
„można by powiedzieć, że była wielką panią regionu Dauphiné; miała swój styl i sposób
rozmawiania, ale kręgi towarzyskie zbytnio ją nie interesowały... Jej serce kierowało się
raczej do czynienia dobra, pocieszania, pomagania, wychodzenia na pomoc jakiejkolwiek
niedoli czy też do odwiedzania biednych”. Miała ona „matczyną dobroć dla swych wiernych
służących, którzy to oddawali jej cześć jak świętej. Zajmowała się ona zarówno ich duszą, jak
też potrzebami materialnymi”168. Inna z wnuczek zauważa, że ich babcia miała „wpływ na
wszystkich księży, którzy mieli z nią kontakt, tak samo, a nawet bardziej, jak w przypadku
ojca Berthiera”169. Ten to zaś widział w niej wzór matki chrześcijańskiej: „Od mojej
kapłańskiej młodości – napisze - miałem przed oczyma życie pewnej wspaniałej kobiety,
która miała zbawienny wpływ na swe dzieci i swe otoczenie i którą widząc, powtarzałem:
Ach! Żeby to wszystkie matki prowadziły się w ten sposób – jakież byłoby to
błogosławieństwo dla dzieci, dla rodziny i dla całego społeczeństwa! I to pod wpływem tej
właśnie myśli napisałem moją pierwszą książkę: Matka według serca Bożego”170.
To właśnie w czasie tego doświadczenia, które nie pozwoliło mu oddać się jego
„marzeniu udzielania się w świętej posłudze”, Jan Berthier odkrył, jako niespodziewaną
łaskę, możliwość bycia misjonarzem poprzez pióro: „W pierwszym roku mego kapłaństwa,
zwierzy się swym dzieciom, bardzo poważnie zachorowałem i mogę teraz powiedzieć, że
choroba ta była dla mnie łaską Najświętszej Maryi Panny i początkiem odrobiny dobra,
którego mogłem później dokonać. Ponieważ byłem niezdolny do jakiegokolwiek
duszpasterstwa, jeden z naszych ojców, który był w radzie, powiedział mi: „Niech się ksiądz
weźmie trochę za pisanie, bo przecież musi ksiądz coś robić”. Po tych słowach czy też
nakazie, wziąłem się za pisanie. Nigdy nie myślałem, żeby pisać; miałem zbyt wielkie
pragnienie oddania się świętej posłudze, ale w czasie choroby nabrałem do tego smaku i w
ten to sposób rozpoczęła się odrobina dobra, którego mogłem w mym życiu dokonać171.
Po ośmiu tygodniach spędzonych na zamku w Bresson zdrowie Jana w ogóle się nie
poprawiło. Powrócił on do swej wspólnoty z Grenoble, ale jego siły nie pozwalały mu na
rozpoczęcie normalnego duszpasterstwa: „Ksiądz Berthier, guwernant z Bresson – pisze
kronikarz – powrócił w poniedziałek 12-go października do domu misjonarzy w Grenoble,
oczekując na przydzielenie mu jakiejś funkcji”172. Nowicjusz nasz oddał się więc woli
przełożonych. W tym czasie w nowicjacie znajdował się jako nowicjusz Henri Berthier, były
proboszcz z Saint Jean d’Héron (region Isère). Jan spędził 15 dni w towarzystwie swego
imiennika, oczekując na udanie się do zamku Mérieu, gdzie miał pełnić funkcję kapelana.
Kronikarz pisze: „30 października, piątek; ksiądz Berthier, chory, przez sześć miesięcy będzie
kapelanem u pani de Quinsonas, niedaleko Morestel. Jego zdrowie jest nadal złe”173.
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Margrabia de Quinsonas był bratem hrabiny de Chabons i – jak pisze synowa margrabiego –
„prawdopodobnie to właśnie za pośrednictwem hrabiny ojciec Berthier znalazł się
w Mérieu”174. Jan Berthier został tam jedynie dwa miesiące, a nie sześć, jak to było wcześniej
przewidziane. Na początku 1864 roku znalazł się on w Grenoble: „Jest nas tutaj czterech –
pisze kronikarz – tzn. ojcowie: Berlioz, Giraud, Berthier (Henri) i ja; i także ksiądz Berthier,
były nowicjusz ojca Giraud, który jest z nami od 02-go tego miesiąca, czekając na decyzję,
gdzie mógłby iść, żeby podleczyć swe zdrowie”175.
W klasztorze kartuzów z Valbonne
„19-go stycznia 1864 roku – pisze kronikarz – wyjazd księdza Berthiera na wypoczynek do
klasztoru kartuzów z Valbonne, niedaleko Pont-St-Esprit”176. Nie posiadamy bezpośrednich
świadectw na temat pobytu Jana Berthiera w Valbonne. Według tego, co mówi ojciec
Rivoire177 na temat sposobu, w jaki przyjmuje się osoby odprawiające rekolekcje,
postulantów czy też stałych gości, jest rzeczą zwykłą, że „uczestniczą oni w większości
modlitw dziennych, a nawet nocnych, w bocznej galerii przyległej do kościoła klasztornego;
są oni zobowiązani do ciągłego postu i muszą przystosować się do pewnych reguł...
Korzystają z ciszy i domowego skupienia, oddychając atmosferą wewnętrznego pokoju w
wyciszeniu i samotności”. I dorzuca on na temat naszego kapłana, którego znał dobrze:
„Ojciec Berthier z pewnością nie uchronił się od tych rzeczy; wręcz przeciwnie – musiał z nich
obficie skorzystać”. Między innymi, jeśli gość tego sobie życzył, mógł korzystać z „książek
naszych bibliotek, które są dobrze zaopatrzone”. Biorąc pod uwagę tę atmosferę, która
„bardzo sprzyja duchowi rekolekcji, pracy naukowej i pomaga w myśleniu... można
podsumować, że w czasie tej zimy 1864 roku ojciec Berthier, młody kapłan, z pewnością
musiał być bardzo żarliwy, musiał dużo modlić się i pracować, umacniać się i widząc innych,
nauczać ich; z pewnością zajmował się również dużo duchowością i teologią, wzbogacając
swe serce i upiększając swą duszę; jednym słowem: musiał się uświęcić u Mnichów z
Valbonne”178. Po dwóch miesiącach nasz nowicjusz powrócił do wspólnoty w Grenoble. Jego
zdrowie się polepszyło. Przełożeni osądzili jednak, że nie jest on jeszcze w pełnej formie, by
móc wznowić wszystkie nowicjackie praktyki. W ten to sposób ksiądz Orcel, wikariusz
generalny, zaproponował, by Jan Berthier objął stanowisko tymczasowego wikarego parafii
w Veyssilieu: ponieważ jej proboszcz, ksiądz Jacques Douare, chociaż miał dopiero 54 lata, ze
względu na swą chorobę, nie mógł już brać na siebie duszpasterskich obowiązków.
Wikary w Veyssilieu
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Veyssilieu jest wioską znajdującą się mniej więcej 80 kilometrów na północny-wschód
od Grenoble, która w 1864 roku liczyła 360 mieszkańców179. Ksiądz Douare mieszkał ze swoją
siostrą, panną Césarine, jak też swą kuzynką, panną Clotilde Borry: panowała więc tam
rodzinna atmosfera, mogąca jedynie pomóc zdrowiu Berthiera, który powie później swym
dzieciom: „To właśnie w Veyssilieu, gdzie dobry proboszcz pokochał mnie jak dziecko,
powróciłem do sił”180. A następnie, „jak tylko poczułem się lepiej, poświęciłem się
duszpasterstwu”181. W epoce tej nie należeli do rzadkości proboszczowie, którzy „zanudzali
się, prowadząc sielankowe życie na plebanii”182. Ksiądz biskup Dupanloup nawoływał
gorliwie swe duchowieństwo do „wyjścia z plebanii... Nie czekajcie, chodźcie, dusze nie
przychodzą do was, idźcie do nich”183. Ten to właśnie misyjny duch ożywiał działania Jana
Berthiera: chodził on szukać parafian w ich domach, by z nimi rozmawiać, a następnie
stopniowo doprowadzić ich do poważnego życia i praktyk religijnych. W czasie pobytu w
Veyssilieu, sam określił sobie swoją pierwszą misję: „W wieku 22 lat byłem kapłanem –
powie później swym dzieciom – a w wieku 24 lat wyznaczyłem sobie moją pierwszą misję:
wszystkich odwiedzałem, albowiem rozumiałem, jak bardzo było to konieczne”184. Jan
Berthier spędził piętnaście miesięcy w Veyssilieu, gdzie był szanowany i ceniony zarówno
przez proboszcza jak i wszystkich wiernych. „Jak tylko poczułem, że powróciłem naprawdę
do sił – mówi – wyjechałem na La Salette. Wielki ból, jaki dobry proboszcz odczuwał w chwili
mego odjazdu, był dla mnie trudniejszy, niż pożegnanie się z moją rodziną; jednakże
chciałem już powrócić do wspólnoty, którą kochałem i rozpocząć misyjne dzieło”185. Zachowa
on serdeczne wspomnienia z tej parafii, albowiem dziesięć lat po jej opuszczeniu, napisze do
„swej dobrej Clotilde”, która poinformowała go o śmierci Césarine, siostry księdza Douare,
zmarłego już wcześniej: „Tysiąc pozdrowień dla tych sympatycznych ludzi z Veyssilieu,
których nie mogę zapomnieć”186.
Koniec nowicjatu i śluby zakonne
20 czerwca 1865 roku nasz nowicjusz powrócił do swej wspólnoty w Grenoble.
Wikariusz generalny ksiądz Mussel wyraził z tego powodu swą wielką radość w liście do
księdza Langlois, wikarego z St. Chef i przyszłego misjonarza z La Salette: „Na szczęście
powrócił ten dobry ksiądz Berthier (20-go czerwca). Pragnąłbym, aby przyjazd księdza mógł
mieć miejsce w tym samym czasie co jego, no, ale nieważne: zastanie go ksiądz przyjeżdżając
tutaj; i jestem pewien, że znalezienie takiego towarzysza nie będzie tylko jakimś skromnym
dla księdza pocieszeniem. Albowiem jest on dobry i posiada prawdziwą miłość do Jezusa i
Maryi. Na razie jest on w domu w Grenoble z ojcem Millat. Ale wydaje mi się, że już wkrótce
uda się na Górę, by dotrzeć do nowicjuszy, którzy znajdują się tam z ojcem Giraud i innymi
ojcami”187. W rzeczywistości jednak, Jan zatrzymał się jedynie dwa dni na La Salette, gdyż 22go czerwca napisał do proboszcza z Veyssilieu: „Za chwilę wyjadę do la Combe wraz z moim
uczniem, od którego dowiedziałem się, że przyjechał biskup z Orléans... Niech ksiądz do mnie
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napisze do la Combe, gdzie będę przez jakiś czas”188. Tegoż samego kapłana poprosi też, by
zajął się „umowami z drukarzami”, dotyczącymi jego książki „La Mère selon le coeur de Dieu”
(Matka według serca Bożego), „abym – jak pisze – nie musiał osobiście zajmować się tymi
sprawami. Ojciec Mussel powiedział mi, że przedstawił pochlebnie, zarówno od strony treści
jak i stylu, moją pracę biskupowi” (List Jana Berthiera do księdza Douare, proboszcza z
Veyssilieu, z 29.07.1865, AB). Jan Berthier zostawił proboszczowi kilka wskazówek
dotyczących formatu, kosztów, sposobu zapłacenia, reklamy; jak dobry i ostrożny zarządca,
nic nie zostawił przypadkowi: „Mam 400 i parę franków do mej dyspozycji na druk; myślę, że
resztę znajdzie ksiądz u pana Contamin, dobrze byłoby zrobić prospekty i - jak tylko będzie
się miało książkę – wysłać ją do klasztorów na rozpoczęcie roku szkolnego w październiku,
aby następnie móc ją rozprowadzić wśród matek, które przyprowadzą swe dzieci”189.
Poprosił on tego pasterza, by zadziałał szybko i sprawnie, „ponieważ biedne matki muszą
poznać swe obowiązki”. W rzeczywistości jednak, trzy miesiące później musiał się „gorzko”
pożalić swemu proboszczowi: „Pisałem do księdza wczoraj, ale spalę ten list, obawiając się,
żeby księdza nie zasmucić; chyba zbyt gorzko żaliłem się nad wszystkimi opóźnieniami,
dotyczącymi naszej sprawy. Wszyscy ci, którzy są tutaj na bieżąco, uważają, że ciągnie się to
niesamowicie długo... już sześć miesięcy temu zakończyłem tę sprawę i prawie w ogóle nie
mam czasu, by się tym zajmować. Jeszcze raz więc proszę księdza: niech ksiądz trochę
zadziała w tej sprawie”190. Po powrocie z la Combe, Jan Berthier dotarł 17-go sierpnia do
domu nowicjackiego w La Salette191. Mając na uwadze swe liczne przerwy w nowicjacie, z
pewnością nie myślał, że będzie mógł złożyć swe pierwsze śluby zakonne już 08-go września
wraz ze swym towarzyszem nowicjackim Josephem Perrin. Niemniej rada dopuściła go do
złożenia ślubów czasowych, zresztą ku wielkiemu zdziwieniu księdza Orcel: „Jestem
zaskoczony, pisze on do ojca Giraud, przełożonego i jednocześnie mistrza nowicjatu, że mały
i dobry ojciec Berthier, po swym powrocie, został tak szybko dopuszczony do złożenia
pierwszej profesji. Mogę zrozumieć to, że uwzględniło się miesiące wcześniej spędzone w
nowicjacie; wydaje mi się jednak, że powinno się mieć na uwadze nie tylko czas spędzony we
wspólnocie przed jego wyjazdem, ale także i po jego powrocie; jestem więc tym zaskoczony,
chociaż decyzji tej nie podważam, albowiem nie jest to w mojej kompetencji”192.
Rekolekcje przygotowujące do ślubów miały miejsce w dniach od 02-go do 07-go
września. Jan Berthier zanotował w swoim notatniku punkty, nad którymi w sposób
szczególny zamierzał pracować: „Oddam Bogu chwałę jedynie obnażając się z wszystkiego z
miłości dla niego... Będę więc posłuszny. Nie tylko zewnętrznie, ale także w mym sercu...
Przed pójściem do konfesjonału, odrzucę wszelkie myśli i uczucia naturalne i zjednoczę się z
Jezusem i Maryją... Przed wejściem na ambonę będę się modlił z zapałem, przekonując się o
mej niemocy w czynieniu duszom dobra... Nigdy nie będę dążył do tego, by mnie
wychwalano... i nie powiem żadnego słowa na swą własną chwałę... Panie, spraw, abym w
sposób szczególny chciał pełnić posługę, którą mi zleciłeś wobec maluczkich i biednych...
Boże mój, jakiż ma się pokój będąc sługą biednych, jakiż ma się pokój, szukając ostatnich
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miejsc i kochając uniżanie się... Jakże chwalebne jest upodabnianie się do Ciebie przez
pokorę!!!” (AB).
Ceremonia profesji zakonnej miała miejsce w piątek 08-go września 1865 roku. „O
siódmej rano, opowiada kronikarz, ojcowie Jan Berthier i Perrin złożyli pierwsze śluby
zakonne w czasie Mszy św. odprawianej przez ojca przełożonego, który był bardzo
wzruszony: Adhaerere Deo bonum est (przylgnąć do Boga jest dobrem), takie było pierwsze
odczucie Maryi przychodzącej na świat, adhaerere Mariae mihi bonum est (przylgnąć do
Maryi jest dla mnie dobre), taka powinna być najważniejsza i ciągła troska misjonarzy z La
Salette. Obecni byli ojcowie: Albert i Milliat. Ceremonia odbyła się przy ołtarzu
Niepokalanego Poczęcia”193. Śluby zakonne zostały zarejestrowane pod numerem 11 w
„Księdze profesji” (SMS).

ROZDZIAŁ CZWARTY - Działalność duszpasterska (1865-1876)
Duszpasterstwo Jana Berthiera rozwinęło się w ramach działalności Misjonarzy z La
Salette, którzy to – według założeniowego dekretu – mieli „zajmować się głoszeniem kazań
w parafiach w czasie zimy... i być do dyspozycji pielgrzymów w czasie lata”.

Zarys jego posługi na La Salette
„Od 1862 do 1898 roku, napisał Berthier, każdego prawie roku, mieliśmy szansę
spędzenia części lata na Świętej Górze”194. Po złożeniu swojej profesji zakonnej został on na
La Salette prawie dwa miesiące. We wrześniu 1865 roku było wyjątkowo dużo pielgrzymów.
„Od czwartku 14-go tegoż miesiąca aż do wtorku 19-go, tj. dnia, w którym obchodzi się
rocznicę objawienia, tłumy ciągle wzrastały. Noc z 18-go na 19-go spędzało się na adoracji
Najświętszego Sakramentu, odprawianiu na zewnątrz Drogi Krzyżowej, jak też na słuchaniu
spowiedzi. W rocznicę, w 1865 roku, w uroczystej sumie wzięło udział ponad siedem tysięcy
ludzi skupionych wokół przygotowanego na zewnątrz ołtarza”195. „Ojciec Berthier – czytamy
w Biuletynie z La Salette – oddawał się całkowicie głoszeniu kazań i spowiadaniu, czyniąc to
ku jak największemu dobru pielgrzymów”196. Świadectwo to potwierdza pewien współbrat
saletyn: „Słowa jego były pochłaniane przez całą wspólnotę, jak też przez wszystkich
pielgrzymów. Lubiliśmy, gdy przemierzał w nocy kaplicę i zajmował się spóźnionymi
pielgrzymami: trzymając w jednej ręce małą lampkę, w drugiej zaś swoje notatki, zmierzał do
ambony z wysoko podniesioną głową, jakby szukał natchnienia Ducha Świętego. Takie to
wspomnienie pozostało mi po O. Berthierze i jeszcze teraz, 70 lat później, jest ono we mnie
ciągle żywe”197. W sposób szczególny, bez szukania specjalnych efektów, uderzająca była
odprawiana przez niego droga krzyżowa: „Droga krzyżowa na miejscu objawienia, prosty
opis cudu, a zwłaszcza wielkie kazanie w plenerze w dniu uroczystości objawienia – to
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wszystko dawało mu okazję do przekazania innym zapału i gorliwości, jakie sam w sobie
posiadał (List ojca Marie-Augustin Rivoire, kartuza i byłego ucznia Jana Berthiera, do ojca
Ramers, z dnia 24-go stycznia 1927 roku, AB). Cała jego osoba była zaangażowana w
posłanie, które głosił: „Prawda jego słów tak bardzo doktrynalnych i porywających, jego
wymowne gesty, oczy pełne łez, jego głos przerywany szlochem, jego żywe wzruszenie, nad
którym jednak zawsze panował, jego przekonanie, jednym słowem wszystko w nim
przemawiało, wstrząsało, wyciskało łzy, pchało ku poprawie, przymuszało wolę,
prowokowało najbardziej zbawcze rozwiązania i pozostawiało niezapomniane
wspomnienia”. Według tego samego świadka, „widziano go pełnego miłości dla świata; był
bardzo serdeczny dla kapłanów. Często widziałem go w zakrystii całującego tych wszystkich,
często nieznanych, którzy zwracali się do niego w jakiejś sprawie” (List ojca Marie-Augustin
Rivoire, kartuza i byłego ucznia Jana Berthiera, do ojca Ramers, z dnia 24-go stycznia 1927
roku, AB).
On sam zaś, który w swych misjonarskich poczynaniach będzie świadkiem tak wielu
nawróceń, napisze: „Dopiero na La Salette niejednokrotnie usłyszeliśmy z ust zatwardziałych
grzeszników: Nigdy nie pomyślałbym, że Bóg może mnie obdarzyć taką skruchą!”198. Mówiąc
o tych cudach łaski, pewien świadek wspomina: „Ojciec Berthier mówił czasami, nawet
publicznie: « Ach! Gdyby te konfesjonały mogły mówić! », a ja w sercu mym myślałem sobie:
gdybyśmy tylko mogli zobaczyć to wielkie dobro, którego dokonuje ojciec Berthier!” (List
ojca Marie-Augustin Rivoire, kartuza i byłego ucznia Jana Berthiera, do ojca Ramers, z dnia
24-go stycznia 1927 roku, AB). Ten sam świadek zauważa, że Jan Berthier był „jednym z
najbardziej gorliwych w konfesjonale”; i był temu wierny, mimo swych wielkich i ważnych
zajęć w dniach wielkiego natężenia pielgrzymów; albowiem tak wiele osób uciekało się do
niego” (Ibid.). Pewna penitentka opowiada, że przed jego konfesjonałem zawsze była
kolejka: „Jego konfesjonał był ciągle oblegany. Niejeden to raz zdarzało się, że wychodził z
konfesjonału, by powiedzieć tym paniom: « Ależ dzieci moje, są też inni spowiednicy, idźcie
więc do nich ». I następnie prowadził je do innego konfesjonału niż ten, w którym spowiadał.
I cały tłum kobiet podążał za nim, by następnie jednak, jak kurczęta, za nim też powrócić, gdy
okazało się, że on sam nie wchodził do konfesjonału, który im wcześniej wskazał”199. Pewien
świadek mówił: „Pielgrzymi poszukiwali go, by się u niego wyspowiadać, zwłaszcza zaś
mężczyźni. Niektórzy, nie znając jego nazwiska, określali go przez pewien epitet, niezbyt
pochlebiający jego wyglądowi fizycznemu, ale który jeszcze bardziej uwypukla jego wartość
kapłańską i duszpasterską: « Ojciec, który jest tak bardzo brzydki!»”200.
Wezwanie do całkowitego oddania się
Jan Berthier spędził zimę 1865 roku w Grenoble, skąd napisał do swego pasterza: „Nie
mam nawet chwili. Jest tutaj dużo spowiedzi, w przyszłym tygodniu wygłoszę rekolekcje u
braci szkół chrześcijańskich z Grenoble. Nie mam w ogóle czasu na ich przygotowanie”201.
Temu samemu proboszczowi, który martwił się o zdrowie swego byłego i kochanego
pomocnika, odpowiedział: „Cokolwiek powiedziano by księdzu na mój temat, jakiekolwiek
byłyby ostrzeżenia matki Augustyny, której to oddanie prowadzi czasem do błędu, według
świadectwa wszystkich, czuję się teraz dużo lepiej niż wtedy, gdy przyjechałem na La
Salette”202. Nawet jego bóle gardła znikły całkowicie, „mimo, iż – jak sam napisze – nie biorę
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żadnego lekarstwa”. Jednakże, choć fizycznie czuł się dobrze, to jednak inaczej sprawa się
miała pod względem duchowym. Jako zaufanemu przyjacielowi, Jan Berthier zwierza się
swemu duszpasterzowi w jednym ze swych listów z duchowej walki, jaką prowadził, by
odpowiedzieć na łaskę, która wzywała go do złożenia całkowitego daru z siebie samego. W
swych zapiskach z rekolekcji przygotowujących go do profesji zakonnej, Jan Berthier napisał:
„Nieustająca modlitwa byłaby dla mnie zbawieniem”. Dwa miesiące po złożeniu swych
ślubów zakonnych, napisał: „Byłbym tutaj bardzo szczęśliwy, mój dobry proboszczu, jeślibym
tylko całkowicie mógł kochać dobrego Boga; jest tutaj naprawdę wielkie dobro do zrobienia,
ale jakże jestem daleko od bycia wiernym łasce i jakże szukam korzyści w najlepszych z mych
poczynań”203. Tydzień później wyjawia on przeszkodę stojącą na drodze jego całkowitego
oddania się Bogu: „Jestem szczęśliwy, mój dobry pasterzu, trzeba mi jedynie umrzeć w sobie
samym; od miesiąca dobry Bóg, wyraźniej niż zwykle, domaga się tego ode mnie. Nie wiem,
czy tak jak to czyniłem do tej chwili, będę udawał, że tego nie słyszę; jednakże tak wiele jest
pocieszeń i tak ogromny czuje się pokój, mogąc naprawdę żyć dla Boga” (List Jana Berthier
do księdza Douare z dnia 12-go listopada 1865 roku, AB). Miesiąc później wraca on do tego
samego tematu: „Pisze ksiądz, że jest to, to, co nazywa się być młodym. Rzeczywiście, jest w
tym więcej naturalnej czynności jak prawdziwej cnoty – i to też sobie wyrzucam, tak bardzo
jest trudno umrzeć dla siebie” (List Jana Berthiera do księdza Douare z dnia 08-go grudnia
1865 roku, AB). Jednakże łaska Boża posuwała się w nim naprzód.
Po zimie 1865-1866, w czasie której wygłosił on cztery serie rekolekcji oraz dwa
kazania jubileuszowe, Jan Berthier powrócił 28-go czerwca na La Salette: „Mogę księdzu
przyznać, że w ostatnim czasie byłem bardzo zajęty: zarówno przez korespondencję jak też
przez spowiadanie – napisze do swego ukochanego proboszcza. Nasi pielgrzymi są bardzo
liczni”204. Po przyznaniu się, że „biega za czasem i że przy końcu dnia często widzi, że nie miał
chwili, by pomodlić się do dobrego Boga”, dorzuca: „Szczególnie od kilku dni wydaje mi się,
że kocham Boga bardziej i że chcę całkowicie poświęcić się jego chwale. Nasza tutejsza
posługa jest bardzo pocieszająca z powodu dotyków łaski, których codziennie jesteśmy
świadkami i dusz kochających Boga w sposób nadzwyczajny, które często tutaj spotykamy”
(List Jana Berthiera do księdza Douere z dnia 25-go sierpnia 1866 roku, AB). Rekolekcje z 25go stycznia 1867 roku dopełnią i potwierdzą to, czego łaska zaczęła dokonywać. Zapisał on w
swych rekolekcyjnych notatkach, że oczekuje od Maryi wszystkich koniecznych łask,
potrzebnych do „całkowitego nawrócenia”. „Chcę, by nikt nie kochał Jezusa i Maryi bardziej
niż ja” – dorzucił. To, co w czasie rekolekcji z 1865 roku wyrażone było jako życzenie:
„nieustanna modlitwa byłaby dla mnie zbawieniem”, jest wyrażone w tej chwili jako jego
życiowa reguła: „modlitwa będzie życiem mojej duszy”. W czwartym dniu rekolekcji, Jan
Berthier przypieczętował kontrakt z Maryją, przymierze, dzięki któremu wybiera on Matkę
Boga jako swą małżonkę, by panowała wszechwładnie nad całym jego bytem: popędami,
wyobraźnią, inteligencją i wolą, i aby „nie kochał już nic ziemskiego miłością naturalną”. Jako
znak zgody ze strony swej małżonki, prosi, by Ona „wyzwoliła (go) ze wszystkich
niepożądanych skłonności jego natury” i w zamian za obrączkę zawsze będzie nosił na sercu
medalik jej Niepokalanego Poczęcia205. A ponieważ między małżonkami wszystko jest
wspólne, prosi on Maryję, aby pozwoliła mu uczestniczyć w niebiańskich darach, których to
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została ustanowiona szafarką; on z kolei zobowiązuje się do jej bliższego poznawania i
kochania tak w czynnościach prywatnych, jak też i publicznych jego posługi. „Podpisuję ten
kontrakt: Jan od Maryi” (Wyciąg z notatek rekolekcyjnych Jana Berthiera odbytych w dniach
od 25.01. do 02.02. 1867 roku, AB).
Parę miesięcy po tych rekolekcjach ojciec Berthier wraz z ojcem Albert MS
przeprowadzili misje w Châtonnay od 07-go do 28-go kwietnia. Następnego roku powrócił
też do swej rodziny z powodu śmierci dwóch spośród swych braci, zmarłych w odstępie 15
dni: „Ojciec Jan Berthier, donosi kronikarz, na parę dni jest u swej rodziny, która dopiero co
zostało ciężko doświadczona poprzez utratę dwóch ze swych członków zabranych w parę
zaledwie dni. Dwaj bracia, jeden 17-letni uczeń seminarium w la Côte, zmarł w czasie swych
wakacji z powodu napływu gorączki; drugi z kolei, 21-letni, mając nagły krwotok, zmarł w
ciągu kilku zaledwie godzin”206.

Cechy charakterystyczne Jana Berthiera jako misjonarza
„Mieliśmy wielu dobrych misjonarzy, ale nie byli takimi, jakim był ojciec Berthier. On
był pewnego rodzaju wzorem misjonarza”207. Uwaga ta pochodzi z ust ojca Besson MS,
będącego jednym z tych, którzy najlepiej znali Jana Berthiera i który niejednokrotnie miał
okazję głosić razem z nim misje. Trudno jest sporządzić pełną listę misji i rekolekcji, które
wygłosił; lista sporządzona przez ojca Giraud może nam dać jedynie pewien szkic, ale dotyczy
ona zaledwie 4-letniego okresu działalności (Lista kazań i rekolekcji głoszonych przez ojca
Berthiera sporządzona przez ojca Giraud, ówczesnego przełożonego, AMS). Opierając się na
tej liście, stwierdzić można, że poza miesiącami letnimi, poświęconymi posłudze na La
Salette, w pozostałe miesiące Jan Berthier głosił 1-2 misje albo jubileusze oraz 3-4 serie
rekolekcji. Zdarzało się, że będąc przejazdem w jakiejś parafii, akceptował przeprowadzenie
tam misji wcześniej nieprzewidzianych, o czym świadczy chociażby ten list proboszcza
pewnej małej parafii, położonej blisko La Salette: „Misje te, pisze ów proboszcz, miały
oczywiście być powierzone jednemu z ojców M.B. z La Salette. Ojciec Berthier spontanicznie
zaofiarował się jako kaznodzieja w tej skromnej parafii, widząc w niej stację odpoczynku i
spokojny charakter tych misji pomiędzy dwoma innymi, ważnymi misjami: jednymi, które
dopiero co przeprowadził i innymi, które na niego czekały”208. W pierwszym numerze swego
czasopisma „Posłaniec Świętej Rodziny” Jan Berthier napisał, że przez 33 lata głosił misje i
rekolekcje w 16 różnych diecezjach”209.
Jan Berthier był wzorem misjonarza zarówno przez swą gorliwość bez granic, jak i
przez swe życie nieustannie zjednoczone z Bogiem. W swojej książce „Le prêtre” (Kapłan)
pisze, że „jedyną rzeczą, która naprawdę należy się wiernym ze strony misjonarza, jest
promieniowanie duszy zjednoczonej z Bogiem”210. Pewien świadek zauważa, że istniał ścisły
związek pomiędzy tym, co Jan Berthier pisał i tym, czym żył: „W swych pismach naszkicował
siebie samego, żyjąc naprawdę tym, co polecał innym”211. Wiele osób zachowało
wspomnienie po Janie Berthierze jako po człowieku przenikniętym całkowicie Bogiem;
między nimi jest też pewien były uczeń wyższego seminarium w Grenoble, który napisał:
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„Koło roku 1880, podczas trzydniowych rekolekcji, miałem szansę usłyszeć pełne zapału
słowa czcigodnego ojca Berthiera. Nie poczyniłem wówczas żadnych notatek i teraz, pół
wieku później, odszukuję jedynie w myślach to, co pamięć pozwala mi sobie przypomnieć.
Niemniej w sposób jasny przypominam go sobie jako człowieka wiary, pobożności i doktryny,
mówiąc jednym słowem: człowieka Bożego”212. Jan Berthier chciał jedynie być sługą Słowa:
„Przed wstąpieniem na ambonę, z gorliwością będę się modlił – pisze w swych
rekolekcyjnych notatkach z 1865 roku – przekonując siebie samego o całkowitej niemocy do
czynienia duszom dobra i błagając Boskiego Zbawcę, Słowo Odwieczne, by przemawiał do
serc i dusz, podczas gdy ja będę mówił do uszu” (Notatki Jana Berthier poczynione
02.09.1865 w czasie rekolekcji przygotowujących go do złożenia pierwszej profesji zakonnej,
AB). „Z jakim staraniem, powie swym dzieciom, trzeba oddać się Bogu przez modlitwę, po
uprzednim zagłębieniu się w Jego osobie. Bez tego nic nie można zrobić... Jakież
namaszczenie daje modlitwa słowu Bożemu!”213.
Dla Jana Berthiera, apostoł musi być odbiciem miłości Chrystusowej. „Pasją apostoła – pisze
– jest miłość, jest ogień, który Pan Nasz przyszedł przynieść na ziemię i którym chce zapalić
wszystkie serca”, a modlitwa jest „olejem podtrzymującym ogień w tej świecącej i
rozżarzonej lampie”214. „Wielokrotnie – pisze pewien świadek – wyjeżdżałem głosić misje z
tym wyśmienitym ojcem. Mogłem więc zauważyć, jakim sukcesem cieszyły się jego kazania.
Nie znam żadnych misji prowadzonych przez świętego ojca Berthiera, które nie zakończyłyby
się powodzeniem. Jego proste słowa, jasne i przekonywujące, docierały prosto do serc; było
tak ze względu na to, że czcigodny ojciec, w swym sposobie mówienia, do jasności, precyzji i
solidności doktryny, dołączał niewyczerpaną miłość, która dawała jego słowom szczególną
moc”215. „Jako misjonarz – donosi ze swej strony ojciec Comte MS – ojciec Berthier był
nadzwyczajny; w czasie pewnych misji, które przeprowadzał, jak mi się wydaje, z ojcami
Archier i Buisson w Billon, gdzie znajdowało się gimnazjum, na początku szydzono z
misjonarzy (zwłaszcza w gronie gimnazjalnych profesorów), mówiąc: „To wszystko?”. Akcent
ojca Berthiera mówiącego trochę przez nos rozśmieszał ich. Wkrótce jednak kościół zaczął się
zapełniać, a na koniec wszyscy już uczestniczyli w misjach”216. Ksiądz kanonik Rivoire
wspomina, że „słyszał ojca Berthiera głoszącego kazanie w Paray-le-Monial; mówi, że
godzinami można by go słuchać, mimo jego akcentu dauphinois (akcent z okolic
Grenoble)”217. Według Jana Berthiera, prawdziwa elokwencja jest „elokwencją
ewangeliczną”, a więc tą, która znajduje swe źródło w zbliżeniu się do Słowa Bożego:
„Pierwszym wzorem elokwencji jest i zostaje Pismo święte, mówił do swych dzieci; w nim to
właśnie Ojcowie Kościoła jak też i święci znaleźli elokwencję; tam jest ich wzór” (Słowa Jana
Berthiera do swych uczniów, Adn. Dzb, ss. 89-90, AB). W ten to sposób polecał im też
„czytanie Pisma świętego; teksty Pisma są prawdziwymi sztabkami złota”218. On sam był nim
przeniknięty od wyższego już seminarium i 50 lat później zachęcał do tego seminarzystów
tego samego seminarium podczas wygłoszonych tam rekolekcji, o czym wspomina jeden z
naocznych świadków: „Widzę go dokładnie, po uczynieniu wielkiego znaku krzyża,
otwierającego swe novum (Nowy Testament) i czytającego bez zatrzymania kilka
fragmentów takiego czy innego listu świętego Pawła; następnie, zamykając księgę,
komentującego nam tekst Apostoła z jasnością i światłem, które zaskakiwały i oczarowywały
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młodych słuchaczy”219. U Jana Berthiera nie było nic zbyt wysokiego, przecenionego czy
sztucznego, co miałoby wymusić aplauz. Według opisu pewnego świadka, „jego intencją była
jedynie chęć ukazania prawdy. Chciał widzieć łzy penitenta, a nie jego brawa. W taki właśnie
sposób niejednokrotnie nas pouczał”220. Rzeczywiście, przypominał on swym dzieciom, że
„celem kaznodziejstwa jest nawrócenie dusz i doprowadzenie do Boga zwłaszcza tych
spośród nich, które się od niego oddaliły, a także umocnienie w dobru tych, które były już z
nim złączone” (Słowa Jana Berthiera do swych uczniów, Adn. Dzb, ss. 89-90, AB).
W okresie tym, jak mówią historycy, kaznodzieje misyjni dążyli „do przywrócenia ludzi
do praktyk sakramentalnych i do życia wiarą, czyniąc to za pośrednictwem nadzwyczajnych
kazań, w których to mówiono na przemian o Bogu wymierzającym karę i który umieszcza w
piekle nie nawróconych grzeszników, i jednocześnie o Bogu miłosiernym i dobrym, który
przyciąga ku niebu dusze miłosierne”221. „Przy okazji każdych misji ludowych – zauważa
pewien świadek – ojciec Berthier wygłaszał przynajmniej jedno kazanie bardzo surowe, a
następnie z wysokości ambony nawoływał do poprawy, czyniąc to z ogromną siłą swej
duszy”222. „Wielką sprawą”, jak mawiał, było zbawienie swej duszy; stąd też przypominanie
„wielkich prawd”, takich jak śmierć i piekło, mających na celu pobudzenie publiczności do
refleksji. Jednakże, dorzuca ten sam świadek, ojciec Berthier „nie zapominał nigdy wzbudzić
odwagę u ludzi, wskazując im Boże miłosierdzie. W ten to sposób mówił nam o misjach
ludowych, które przeprowadzał; te same punkty podkreślał zresztą w głoszonych nam
rekolekcjach”223. Na powyższy temat mówił on swym dzieciom w ten sposób: „Jeśli chodzi o
zachęcanie ludzi, to trzeba to czynić; jest wielką tajemnicą, móc powiedzieć ludziom, że są
lepsi niż o tym myślą, nie wykraczając jednakże poza prawdę”224.
Dla ojca Berthiera spowiedź była bardzo ważnym momentem misji. Dlatego też „nie
oszczędzał swych wysiłków, by osiągnąć ten wielki cel każdych misji, jakim jest nawrócenie
się grzeszników i odnowa życia chrześcijańskiego w parafii”225. Pewien świadek donosi, że
„współbracia mówili o nim, iż w czasie misji, aby przyciągnąć ludzi do spowiedzi i ułatwić
wyznanie grzechów, czasami po nauce klękał obok jakiegoś współbrata w sanktuarium i w
obecności wszystkich, zwłaszcza zaś mężczyzn, sam spowiadał się przed wejściem do
konfesjonału, dając tym przykład innym. Zresztą miał on wyjątkowy talent do otwierania serc
i opróżniania ich z grzechów”226. Według autora jego biografii, „ojciec Berthier posiadał klucz
do serc. Dzięki specjalnej łasce Bożej otwierał on dusze, dotykał ich przez namaszczenie jego
słowem skierowanym z ambony czy też w konfesjonale, przez delikatność swego Boskiego
Mistrza, delikatność, która przyciągała grzeszników; Berthier płakał z nimi po uprzednim
zrzuceniu z nich ciężaru ich grzechu, a następnie odsyłał ich rozgrzeszonych i stających się
przyjaciółmi Boga, z mocnym przekonaniem i usilnym postanowieniem poprawy na
przyszłość, ponieważ nigdy nie odsyłał swego penitenta bez wcześniejszego wpojenia mu do
głowy wielkiego wstrętu do zła i jasnego poznania dobra”. To właśnie tam, w konfesjonale,
bardziej niż gdzie indziej, „był on ojcem, matką, był całą miłością i miłosierdziem”227. Był on
jedynie szafarzem miłości Chrystusowej: „Przed wejściem do konfesjonału – pisze on w
swych rekolekcyjnych notatkach – odrzucę wszystkie myśli i uczucia naturalne i zjednoczę się
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z Jezusem i Maryją” (Rekolekcyjne notatki J. Berthier, 02.09.1865, AB). W swym pragnieniu
uniżania się, zostawiał swym współbraciom z misji konfesjonały „na widoku”, podczas gdy on
znajdował sobie jakiś ukryty zakątek, do którego można było dotrzeć, przedzierając się
jedynie między krzesłami i ławkami i gdzie, jak to uśmiechając się mówił, „suknie wielkich
dam nie mogły sobie zapewnić nieskazitelności”, ale „jego mały ukryty kąt szybko był
odkrywany i większą część czasu zajmowany”228.
Ojciec Berthier był zwolennikiem korygowania błędów, zachęcając do częstego
korzystania z sakramentów. Mówiąc o tym, pewien świadek donosi, że jakiś proboszcz,
będąc zaproszony do stołu misjonarzy, skarżył się na łatwość, z jaką „tańczące panienki”
przychodziły na La Salette prosić o rozgrzeszenie, którego im odmówiono w ich parafiach.
„Uwaga ta – kontynuuje świadek – w sposób szczególny wymierzona była przeciw
czcigodnemu ojcu Berthierowi. Ten to, bez poruszenia się, odpowiedział użalającemu się:
«Przyjacielu, bez ostentacji mogę się pochwalić, że w sposób skuteczny powstrzymałem
tańce, przyprowadzając dusze do spowiedzi i częstej komunii; ksiądz z kolei, pozbawiając je
tych środków łaski, pozostawia je zdające się na ich słabość i z powodu tej przesadnej
surowości księdza, przeciwnej świętej teologii, ksiądz raczej sprzyja tańcom zamiast im
przeszkadzać»229. Według Jana Berthiera, trzeba „by ludzie pokochali misje ludowe,
podobnie też i konfesjonał”230. Pochodziło to stąd, uściśla świadek, że „zazwyczaj ludzie są
dosyć powściągliwi i z tego powodu trzeba ich bardziej przyciągać”231. Trzeba zauważyć, że w
okresie tym spowiedź była uważana raczej za coś poniżającego, zwłaszcza przez „moralność
silnych, moralność mężczyzn, odpowiedzialnych, autonomicznych, stworzonych do
kierowania samym sobą i do prowadzenia swymi ścieżkami żon, dzieci i wszystkich
domowników”232. Do tego dochodzi też rygorystyczna postawa duchowieństwa, walczącego
przeciw onanizmowi, za który mężczyzna był odpowiedzialny. W tej perspektywie spowiedź
ukazywała się „jako trudne do zniesienia zagrożenie wolnej decyzji małżonków ze strony
Kościoła pronatalistycznego”233. W ten to sposób mężczyźni oddalali się od Kościoła i od
sakramentu pokuty; religijne praktyki stawały się sprawą kobiet, do czego też
przystosowywali się niektórzy duszpasterze, jeśli wierzyć księdzu Dupanloup, biskupowi
Orléans, który to w swym liście duszpasterskim z 1869 roku, podniósł prawdziwy alarm: „Nie
jest rzeczą możliwą, chyba że religię chce się przeznaczyć na zgubę, dalsze zaniedbywanie - i
to w sposób, w jaki się to często czyni – całej połowy i to połowy najważniejszej, połowy z
pewnością najbardziej wpływowej ludu chrześcijańskiego... Zgodzić się na opustoszenie ze
strony mężczyzn, oznacza dać odczucie, że religia jest dobra tylko dla kobiet, dzieci i osób
słabego ducha”234. Duszpasterstwo Jana Berthiera było w sposób doskonały dostosowane do
powyższej deklaracji biskupa: już jako pomocnik w Veyssilieu w 1864 roku, zainaugurował
tam spotkania mężczyzn, a także i młodzieży, których to nie kontynuował później proboszcz.
Jan Berthier oburzył się na to, przypominając dobremu proboszczowi o jego obowiązkach:
„Jakże może ksiądz porzucić nasze spotkania mężczyzn – pisze mu – naprawdę księdza nie
rozumiem; mówią mi, że ksiądz nic w kościele nie mówi z obawy, by nie zaprzeczyć swemu
czcigodnemu wikaremu. Czyż jest to możliwe? Jeśli tylko nie byłbym tak oddalony, to
przyparłbym księdza do muru i podburzył trochę”235. „Czcigodny ojciec Berthier, mówi ojciec
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Besson MS, posiadał nieporównywalną dobroć, zwłaszcza w stosunku do mężczyzn. Miałem
szansę wielokrotnie być jego pomocnikiem w przeprowadzaniu misji i zawsze byłem
podbudowany jego sposobem przyciągania mężczyzn. Zajmował się nimi jak ojciec zajmuje
się dziećmi, będąc w ten sposób doskonałym naśladowcą świętego Franciszka Salezego.
Przez swą ojcowską czułość taki miał na nich wpływ, że biedni grzesznicy czuli się tym
dotknięci”236. W stosunku do kobiet ojciec Berthier był bardzo powściągliwy, jak opowiada
pewien świadek: „daleko będąc od ich odrzucania, wzbudzał dziecięce i pełne szacunku
zaufanie. Z jego strony była to powściągliwość tak wielka i bez udawania, że przyciągała mu
wielką liczbę klientów do konfesjonału. Quod vidi, testor (zaświadczam, że widziałem)”237.
Dla Jana Berthiera misje nie ograniczały się jedynie do głoszenia kazań i spowiedzi:
„Skoro się kocha dusze – mówił – i chce się ich dobra, to człowiek staje się pomysłowy i szuka
wykorzystania wszystkich możliwości, by je przyciągnąć do Boga. To niekoniecznie wielkie
przemowy nawracają ludzi; czasami czyni to jakaś drobnostka, na którą nie zwraca się uwagi,
ale która w planach Bożych jest promykiem światła, pozwalającym oświecić biedną duszę i
doprowadzić ją do Boga”238. Stąd też przywiązywał wielką wagę do odwiedzania rodzin:
„Odwiedzał on dobrych, by ich jeszcze bardziej zachęcić, obojętnych, by pozyskać ich
zaufanie i złych, by ich przyciągnąć – wszystkich, by ich doprowadzić albo zbliżyć do Boga.
Jego serdeczne i ojcowskie słowa, jego uprzejmy i skromny wygląd zewnętrzny, wszystkich
oczarowywały”239. W sposób szczególny interesował się osobami prostymi oraz najbardziej
porzuconymi: „Panie, – napisał w swych rekolekcyjnych notatkach – spraw, abym potrafił
wypełniać posługę, którą mi powierzyłeś zwłaszcza w stosunku do maluczkich i biednych”
(Rekolekcyjne notatki J. Berthier, 02-09-1865, AB). Słowa te stały się też regułą całego jego
życia. W swojej książce « Le prêtre » (Kapłan) pisze: „Biedni, chorzy, głusi, pozbawieni
inteligencji, zewnętrznie odrażający, którzy jedynie są zbyt opuszczeni: oto właśnie
najbardziej droga cząstka prawdziwego ucznia Jezusa Chrystusa. Inni nie będą pozbawieni
pomocy w ich duchowych potrzebach”240. W ten to sposób, w swym głoszeniu kazań, starał
się w sposób szczególny być zrozumiany przez ludzi prostych: „Ogólnie rzecz biorąc – i jest to
zresztą wielkim nieszczęściem – bierze się rzeczy zbyt górnolotnie; głosi się kazania ludziom
wykształconym i nie myśli się, że istnieją także robotnicy i to liczni robotnicy, bez
wykształcenia, którzy wychodzą z kościoła nienasyceni, nie mogąc w pełni skorzystać z nauki.
Można mi będzie zarzucić wiele rzeczy, ale mogę powiedzieć, że na tę sprawę zawsze
uważałem i za każdym razem, gdy wstępuję na ambonę, zastanawiam się czy biedna służąca
bez wykształcenia może zrozumieć to, co chcę powiedzieć”241. Na temat tej chcianej prostoty
języka ojciec Besson MS zauważa, że „pewne wyrażenia, które w ustach innej osoby mogłyby
się wydawać niestosowne, nie były nimi w ustach ojca Berthiera. Jeśli o mnie chodzi, to
słyszałem, jak używał takich wyrażeń, jak na przykład: « Czekając na słowo Boże, jest
zmarznięty jak psi nos » albo też: « Ci, którzy zaniedbują spowiedź, mają sumienia czarne jak
stare garnki »”242. Ta sama osoba podkreśla, że „ojcu Berthierowi nie brakowało dokładnego
wykształcenia z literatury; poświadczył to w wielu okolicznościach, głosząc kazania, którymi
nie pogardziliby na przykład ojciec Monsabré czy też ojciec Janvier. Quid audivi, testor
(zaświadczam, że słyszałem)”243. W czasie przeprowadzania misji często zaniedbywano
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katechezę dzieci. Jan Berthier przeciwnie, przywiązywał do niej wielką uwagę: „To właśnie
tam czyni się największe dobro w czasie misji, powie swym dzieciom, albowiem najpierw
czyni się dobro samym dzieciom, a następnie przez nie, można łatwo dotrzeć do rodziców.
Misjonarz, który w czasie prowadzenia misji zaniedbuje dzieci... zaniedbuje 3/4 mieszkańców
parafii: zaniedbuje się on w uczynieniu dobra najczystszym z dusz”; zaleca on docieranie do
wszystkich dzieci, „nawet tych ostatnich, najbardziej lekceważących i z zatkanymi uszami”244.
Zdarzało się naszemu misjonarzowi, że spotkał się z opozycją takiego czy też innego
proboszcza: „Pewnego dnia – opowiada on – biskup z Grenoble wysłał mnie, by głosić nauki
jubileuszowe w parafii, której proboszcz nigdy nie prosił o przeprowadzenie rekolekcji. W
pierwszym kazaniu położyłem nacisk na łaskę. Tłumnie nadciągano do kościoła. W naukę
włożyłem całego siebie, lecz gdy skończyłem, proboszcz wstał i powiedział: Bracia i siostry,
misje są rzeczą dobrą, ale w sumie nie są konieczne. Wystarczy wyspowiadać się w okresie
wielkanocnym. Nic nie powiedziałem, ale na szczęście wierni byli mądrzejsi niż ich
duszpasterz i wszyscy skorzystali z okazji jubileuszu, by się wyspowiadać”245. Innym znów
razem, donosi pewien świadek, „prowadząc misje, ojciec Berthier wraz ze swymi
współbraćmi przyozdobili kościół w dzień przed ich rozpoczęciem. Nazajutrz cała dekoracja
znikła, ponieważ proboszcz z tym się nie zgadzał. Ojciec Berthier powiedział swym
współbraciom, by sprawę przemilczeli; będzie to największą karą dla biednego
proboszcza”246.
Sobór Watykański I; wojna z 1870; rozwój pielgrzymek
W końcu 1869 roku otwarto pierwszy Sobór Watykański. Ojciec Giraud, przełożony
wspólnoty, z tej okazji zredagował „plan wielkiego stowarzyszenia modlitw w intencji
soboru”. Przedstawił go księdzu Ginouilhac, biskupowi Grenoble, „który obiecał wziąć sobie
sprawę do serca i przedstawić ją Ojcu świętemu. Miesiąc później biskup powiedział, że
sprawa ta jest trochę przesadzona i że trzeba dokonać pewnych poprawek. W końcu zaś dał
do zrozumienia, że w sumie to się z tym nie zgadza... i dążył do jak największego ograniczenia
pozwolenia, którego wcześniej udzielił”247. Ksiądz biskup Ginoulhiac będzie należał do tych,
którzy w czasie soboru będą głosowali przeciw nieomylności papieskiej; wyjaśnia więc to
niechęć do rozpowszechnienia tekstu, który sprzeciwiał się jego gallikańskim przekonaniom i
który też, poprzez ich przesadę, zawierał pewne naganne stwierdzenia. Trzeba zauważyć, że
duchowieństwo diecezji Grenoble było w większości ultramontańskie i że na La Salette w
szczególności podtrzymywano prawdziwą pobożność i oddanie w stosunku do biskupa
Rzymu: czyż Maryja z la Salette, przed zniknięciem z oczu dwojgu dzieciom, nie zwróciła
swego wzroku w kierunku Rzymu, wyznaczając tym samym ścieżkę wszystkim wiernym?
Ojciec Giraud zaproponuje zresztą pozostałym członkom wspólnoty dorzucenie do ich
profesji zakonnej ślubu „oddania się Stolicy Apostolskiej”, gdzie to „miłość do Stolicy
Apostolskiej była im dyktowana, pomiędzy innymi motywami, przez oddanie się Maryi,
szczególnie zaś z punktu widzenia ich pobytu na La Salette”248.
Kilka miesięcy po otwarciu Soboru dekretem z 04-go marca 1870 roku ksiądz biskup
Ginouilhac został mianowany arcybiskupem Lyonu, a na jego miejsce, 05-go marca tegoż
samego roku, mianowano księdza Paulinier biskupem Grenoble. W tym okresie napięć
politycznych i społecznych, walk przeciw Kościołowi, porażki armii francuskiej z Prusami,
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pogłoski o proroctwie i o znakach na niebie krążyły wokół objawienia na La Salette:
„Mówiono, pisze ojciec Giraud, o nowym objawieniu, tutaj w tym samym miejscu, Matki
Bożej z La Salette, ubranej na czarno itd., itd. Nie możecie sobie wyobrazić, jak bardzo ludzie
zatroskani są teraz przemowami tej miłosiernej Matki; i wydaje mi się, że troski nie są
bezpodstawne, ale w następstwie tego umysły wyobrażają sobie rzeczy, które w ogóle nie
mają miejsca”249. Otrzymał on sporo listów od różnych wspólnot, bardziej czy mniej
zdezorientowanych: między innymi jedna ze wspólnot sióstr zakonnych z Tours „ofiaruje się
prowadzić życie ofiary na Świętej Górze, ale najpierw prosi go o rozpowszechnienie pobożnej
myśli: « Nasze armie musiałyby wznieść sztandar Matki Bożej Pojednawczyni grzeszników,
aby przyspieszyć moment Boskiego miłosierdzia »”250.
Ojciec Giraud został ponownie wybrany przełożonym wspólnoty w czasie kapituły w
lutym 1871, której przewodniczył ksiądz biskup Paulinier. „Już nazajutrz, pisze on, wszystko
wokół mnie się zacieśnia: trzeba wziąć się do pracy, a zwłaszcza przerobić nasze
prowizoryczne konstytucje”251. Radzą się biskupa. „Pragnie on wyprowadzić nas z tego stanu
słabości, w którym znajduje się aktualnie wspólnota. Nie można tego tłumaczyć naszą małą
liczbą”252. „Słowo prowizoryczne, które towarzyszyło naszym skromnym konstytucjom,
zwraca mu uwagę ojciec Giraud, odpychało prawie wszystkie powołania; następnie zaś słowo
misjonarz diecezjalny nie było w stanie przyciągnąć osób spoza diecezji, którzy na ogół byli
nim zaskoczeni z powodu katolicyzmu i uniwersalności, jakie związane są z wydarzeniami z La
Salette”253. To zresztą w tym celu, aby misjonarze z La Salette „uświadomili sobie, że ich
powołanie wpisywało się w posługę Kościoła powszechnego”, zaproponowano im ślub
oddania się Stolicy Apostolskiej. Dziesięciu ojców ze wspólnoty ślub ten złożyło dnia 02-go
lutego 1872 roku (Wyciąg z Księgi Profesji Zakonnych, n° 23).
W latach następujących po wojnie z 1870 roku, napływ pielgrzymów ciągle się
powiększał. Z okresu tego pochodzą pielgrzymki narodowe, które zainaugurowane zostały na
La Salette dzięki inicjatywie księdza Thévenat, będącego wówczas wikarym parafii pod
wezwaniem świętych Gervais i Protais w Paryżu. „Projekt, który ksiądz nam ukazuje, pisze
mu ojciec Berthier, jest czymś radosnym dla wszystkich naszych czytelników. Jest bowiem
czymś wielkim i wspaniałym możliwość zjednoczenia ze wszystkich stron pobożnych dusz, by
je równocześnie doprowadzić do stóp Naszej Pani z La Salette, aby następnie błagać tę
świętą Matkę, by nie przestawała modlić się za nami i by powstrzymywała ramię swego
Syna... Publiczna, olśniewająca manifestacja tłumu zebranego na La Salette ze wszystkich
regionów i dużych miast, byłaby uroczystym aktem wiary Francji w Objawienie”254. W 1872
roku biskup z Grenoble powierzył Janowi Berthierowi kierownictwo „dzieła uświęcenia
niedzieli”, którego inspiratorem był generał de Cissey255. „Biskup Grenoble – pisze przy tej
okazji La semaine religieuse du diocèse (Religijny tydzień diecezji) – w celu zakończenia
organizowania Dzieła uświęcenia niedzieli, wprowadzonego niedawno do naszej diecezji
przez Jego Eminencją, mianował jego dyrektorem diecezjalnym czcigodnego ojca Jana
Berthiera, misjonarza Matki Bożej z La Salette. Ten wybór i to przeznaczenie przyczynią się
skutecznie do dania żywego impulsu temu ważnemu dziełu, do którego należeć winien każdy
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katolik, troszczący się o prawdziwe interesy Francji. Albowiem nie można zapomnieć, że
gwałcenie niedzielnego obowiązku jest głównym wyrzutem, postawionym przez Maryję
naszej nieszczęśliwej ojczyźnie256. W czasie pierwszego zebrania, mówiąc o „niezmiernym
bałaganie”, wynikającym
z gwałcenia niedzielnego obowiązku, Cissey wskazał na
konieczność takowego dzieła. Ojciec Berthier ze swej strony podkreślał fakt, że „duch i
podstawa dzieła znajdują się w sakramentalnej praktyce” i że ruch ten nie może ograniczyć
się jedynie do miast, ale „jest też ważne, by się rozpowszechnił na wsi, gdzie też może
przynieść wiele dobra”257. Upadek praktyki religijnej na wsiach był rzeczywiście dosyć
widoczny między 1850 a 1880 rokiem: „Francja coraz bardziej traci wiarę chrześcijańską –
pisze ojciec d’Alzon w 1877 roku. Przez kogo? Przez lekarzy, adwokatów, notariuszy,
dziennikarzy..., którzy zepsuli wsie”258. Do tego dochodzi jeszcze wpływ prasy, kawiarni,
rozwój środków komunikacji i urbanizacji: czynniki te wstrząsnęły przekonaniami religijnymi i
oddaliły ludzi od Kościoła.
Apostoł przez książkę
Od chwili, w której w czasie nowicjatu Jan Berthier otrzymał „łaskę od Matki Bożej”
bycia misjonarzem przez pióro (Cf. rozdział III), nie zaprzestał poświęcania się tej formie
duszpasterstwa nawet wówczas, gdy choroba zmusiła go do przerwania wszystkich innych
czynności. Moje książki są „tym, co mi dało na tym świecie najwięcej pracy, pisze on, ale
jestem przekonany, że nawet w przyszłości może to przynieść wiele dobra”259. W ramach
tych 11-tu lat działań duszpasterskich, Jan Berthier opublikował 4 książki i 1 broszurkę.
-

Matka według serca Bożego.

Książka ta260 mówi kolejno o obowiązkach matki chrześcijańskiej w stosunku do
swych dzieci: o przekazaniu „trosk cielesnych” i „trosk duchowych”, o nauczaniu, czuwaniu,
korygowaniu, dobrym przykładzie i modlitwie; następnie mówi o obowiązkach kobiety w
stosunku do swego męża i służących; w końcu zaś daje listę ćwiczeń pobożnych. Zauważmy,
że kilka miesięcy przed ukazaniem się tej książki, pojawił się « Le manuel des mères
chrétiennes » (Podręcznik matek chrześcijańskich) księdza Collomb. „Właśnie przejrzałem
szybko podręcznik matek chrześcijańskich księdza Collomb – pisze Jan Berthier do swego
byłego proboszcza. Myślę, że mój nie będzie dużo gorszy”261. I rzeczywiście nim nie był,
sądząc po tym, jak został przyjęty: w swojej „aprobacie” wikariusz generalny diecezji
Grenoble wychwala autora za styl książki, który jest „jasny, poprawny, prosty, pełen
namaszczenia, doskonale przystosowany do tematu”; mówiąc zaś o treści, stwierdza, że
„wszystko przepełnione jest mądrością, ostrożnością, a jednocześnie wiarą i pobożnością”.
Inny z kolei recenzent podkreśla, że autor „zajmuje się także punktem widzenia zwykle
zaniedbywanym, tj. troską o domowników, opieką nad nimi, jak i należnym im szacunkiem”;
ten sam autor kończy pisząc: „Wszystko w tym dziele przepełnione jest mądrością, a
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jednocześnie wiarą i pobożnością. Powiedzmy nawet, ponieważ nigdy nie należy tego
lekceważyć, że druk też jest bardzo staranny i najlepsze broszurowanie, jakie kiedykolwiek
widziałem”262.
-

Krótkie opowiadanie o objawieniu się Matki Bożej na La Salette.

Broszurka ta263 przedstawia wydarzenie objawienia, jego posłanie, główne dowody
jego nadprzyrodzonego pochodzenia, zadziwiający rozwój pielgrzymek i powszechny kult do
Matki Bożej z La Salette.
-

Młoda osoba i dziewica chrześcijańska w szkole świętych264.

Wychodząc z cytatów zaczerpniętych z Biblii, Ojców Kościoła, innych autorów
pobożnych, a także podając liczne przykłady z życia świętych, Jan Berthier chce ukazać tym
wszystkim kobietom, które mają wrażenie, że nie wydawszy się za mąż, zmarnowały swe
życie, że w stosunku tak do Kościoła, jak i społeczeństwa mają one do spełnienia wzniosłą
misję, „cokolwiek by na ten temat mówił świat, który często je lekceważy”265. Ukazując, że
poza życiem zakonnym istnieje także celibat wybrany w sposób wolny i który też jest czymś
szlachetnym, autor sprzeciwia się powszechnie panującej opinii, będąc jednocześnie
świadkiem listu, który pewna matka rodziny wysłała mu i w którym ubolewa ona nad tym, że
we wszystkich klasach społeczeństwa „większość rodziców, powiedziałabym zwłaszcza
matek... nie mają słuszności myśląc, że za wszelką cenę trzeba wydać za mąż ich córki...
Wszystko poświęcone jest tej fatalnej myśli i Bóg jeden wie, jak wiele wypływa z tego krzywd
moralnych i fizycznych”266. Książka ta napisana jest z wielkim sercem jak i inteligencją; autor
wyjawia w niej tajemnicę swego szczęścia i swego pokoju: „Proszę spróbować, mówi do swej
czytelniczki, i zobaczy pani, jak bardzo Pan jest łagodny i jak bardzo dobrą rzeczą jest służenie
mu”267.
-

Matka Boża z La Salette. Notka historyczna268.

„Liczne pisma zostały już opublikowane na temat objawienia na La Salette – pisze
autor we wstępie... Niemniej w dziełach na ten temat napisanych historia objawienia i kultu
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M.B. Saletyńskiej zmieszane są z kontrowersjami czy też refleksjami moralnymi, które
mogłyby doprowadzić do zapomnienia dalszej części wydarzeń”269. W ten sposób pragnie on
krótko i wiernie przedstawić rys historyczny objawienia, jego oddźwięk, oddanie, jakie
wzbudził oraz rozwój jego kultu. „Ostatnie ataki skierowane przez pewnego rodzaju prasę
przeciw faktom objawienia, pisze do swego wydawcy, pobudziły mnie do dorzucenia dwóch
dodatkowych rozdziałów na temat kontrowersji, jakim objawienie było poddane”270. W rok
później autor dorzuci do tej notki historycznej nowennę na cześć M.B. z La Salette271, by w
ten sposób pomóc pielgrzymowi w „uświęceniu jego pielgrzymki”. Poprzez serię dziewięciu
rozważań, prowadzi on pielgrzyma do kontemplacji krzyża M.B. z La Salette, albowiem – jak
napisze – „o tyle jest się chrześcijaninem, o ile uczestniczy się w życiu Jezusa Chrystusa i
dzieli się jego uczucia, w ten sposób, by można rzec: « Jezus Chrystus jest moim życiem. Już
nie ja żyję, ale Jezus Chrystus, który żyje we mnie »”272. Rozważania te pragną pomóc
pielgrzymom w odnowieniu ich życia, a przez to w odnowie społeczeństwa: „Szczęśliwe będą
czasy, – pisze – w których przez gorliwość dzieci Maryi, posłanie, które ta wspaniała Matka
przyszła objawić na górze, będzie rozlane na powierzchni całej ziemi, by ją odnowić”273.
-

Stany życia chrześcijańskiego.

Książka ta274 zawiera serię konferencji, które Jan Berthier wygłosił zimą 1873 roku na
temat „stanów życia chrześcijańskiego”. Według świadectwa ojca L. Comte MS, „wiele osób
przychodziło go słuchać, albowiem mówił interesująco i w sposób nowy. Jego współbracia
zobowiązali go do opublikowania swych konferencji. On zgodził się na to, ale pod
warunkiem, że jego książka będzie egzaminowana w Rzymie, a nie przez jakiegokolwiek
proboszcza we Francji, który przeciągałby sprawę albo też zniekształciłby doktrynę”275. W
książce tej autor wyznaje, że „naszym celem nie jest nawoływanie do takiego czy też innego
stylu życia. Nie chodzi nawet o sprzeciwienie się pewnym ideom, które wydają nam się
przeciwne doktrynie i które to rozpowszechniają się w czasach, w których żyjemy. Chcemy
jedynie sumiennie przedstawić to, co wydaje nam się być prawdą”276. Przyznaje on, że „my
sami byliśmy zaskoczeni znalezieniem u świętego Tomasza, a szczególnie u św. Liguori, nauk
całkowicie przeciwnych w stosunku do tego, co wcześniej myśleliśmy o powołaniu. Nie było
nam trudno, wobec takich autorytetów, zrezygnować z naszych myśli”277. W pierwszej części
książki autor mówi o wspólnym stanie życia (ślub, celibat, dziewictwo, wdowieństwo) oraz o
stanie doskonałości (życie zakonne, biskupstwo i życie mieszane kapłana zakonnego); w
drugiej części wskazuje na środki pomocne w wyborze stanu życia (modlitwa, refleksja,
porady) i daje zasady, których należy przestrzegać w wyborze jakiegoś stanu. Biskup
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Grenoble wysłał do autora list, w którym gratuluje mu jego książki i pragnie, by była ona z
zapałem czytana „nie tylko przez wiernych, ale także przez kapłanów, którzy – znajdując na
kilku stronach to, co najbardziej solidnego zostało napisane na temat powołania – mogliby z
niej czerpać światło w prowadzeniu dusz”278.
Pomiędzy różnymi pismami wspomnieć też trzeba liczne jego artykuły, które pisał do
czasopisma „Annales de N.D. de La Salette” (Roczniki M.B. z La Salette)279, artykuły na ogół
nie podpisane, ale które można rozpoznać po stylu i słownictwie ich autora. Między innymi
odpowiadał też na liczną korespondencję, która codziennie napływała na górę: „Miejsce
pielgrzymkowe, pisze, stało się centrum wielkiej korespondencji, która zaczęła się prawie
natychmiast po 19-tym września 1846 roku między wszystkimi regionami świata
chrześcijańskiego i księżmi obsługującymi miejsce pielgrzymkowe. Od pierwszego już roku
napłynęło ponad trzy tysiące listów i liczba ta ciągle wzrastała. W tej chwili jest ich 8-10
tysięcy rocznie”280. Poza tą korespondencją oficjalną Jan Berthier otrzymywał też liczne listy
osobiste: „Jego liczne działania duszpasterskie oraz kierownictwo duchowe wymagały od
niego ogromnej korespondencji”, pisze jeden ze świadków (List księdza Marie-Augustin
Rivoire, kartuza i byłego ucznia Jana Berthiera do ojca Ramers z 24-go stycznia 1927 roku;
AB). Nic więc dziwnego, że czasami musiał „łapać w biegu” listonosza, tak jak to pisze do
swego byłego proboszcza: „Drogi księże, listonosz już wyjeżdża; jestem zmuszony biec za
nim, by mu powierzyć te skreślone linie”281. Jeśli zostawało mu trochę wolnego czasu,
poświęcał go na studiowanie albo też pisanie książek: „Kiedy szło się go zobaczyć – opowiada
pewien świadek – to wokół niego zawsze zobaczyć można było całą wystawę otwartych
książek, listów i papierów oraz chusteczkę z tabakierką. Często rozmawiał z nami, pisząc
jednocześnie; zawsze dobry, lubiany, święty, nadprzyrodzony, życzliwy” (List księdza MarieAugustin Rivoire, kartuza i byłego ucznia Jana Berthiera do ojca Ramers z 24-go stycznia 1927
roku; AB).
„Mało słów, ale dużo działania”
Według ojca Besson MS, „aktywność była jedną z cech charakterystycznych świętości
ojca Berthiera”282. Ten ostatni zaś zawsze przestrzegał swe dzieci przed wielkimi mówcami:
„Wielokrotnie już wam to powiedziałem – powtarzał im – mało słów, a dużo działania;
pamiętajcie o tym także i później”283. Dla niego aktywność była wyrażeniem i pożywieniem
miłości, albowiem, jak sam pisze, „miłość, będąc cnotą czynną, nie może długo pozostać bez
działania, bo inaczej umrze”284. Dlatego też nie pozostanie biernym wobec wielkiego żniwa z
jednej strony, a spustoszenia, jakie siało zło z drugiej strony. Było dla niego „wielką
tajemnicą”: „Jak może ksiądz pozostać zajęty swymi zmartwieniami, podczas gdy wokół
księdza jest tak wiele do zrobienia? Levate oculos et videte regiones, quoniam albae sunt
jam ad messem... (Podnieście oczy i zobaczcie ziemie, które jaśnieją już do żniwa). Jest
wielką tajemnicą fakt, że istnieje tak wiele zła, a tak mało się czyni, by je zniszczyć”285.
Pewien świadek opowiada, że wywarła na nim wielkie wrażenie rozmowa, którą odbył z
278

Roczniki M.B. z La Salette, 1874, s. 208.
Miesięcznik ten został założony przez ojca Giraud: „jest to środek komunikacji między świętą Górą a
wszystkimi duszami, które przyciąga posłanie o pokucie i modlitwie” (Jaouen, „Giraud”, s. 223). Pierwszy jego
numer ukazał się 10.06.1865.
280
ADS, grudzień 1876, s. 344.
281
JD, list z 09-07-1866, AB.
282
DL, s. 176.
283
Adn. Diesburg, z 20.11.1907, AB.
284
Cf. Berthier J., „Le prêtre”, n° 18.
285
JD, list z 08.12.1865, AB.
279

46

ojcem Berthierem, „gorąca rozmowa na temat tak wielkiej liczby pogan, po tylu wiekach
chrześcijaństwa. Czynił on obliczenia. Jak można by do nich wszystkich dotrzeć i ich
nawrócić? To była jego obsesja. Przejmował się i był zaabsorbowany problemem chwały
Bożej przez zbawienie tylu niewiernych; był tym bardzo uderzony; i tak dobrze wszczepił we
mnie swe myśli, że jeszcze teraz, muszę to wyznać, mam je w głowie i inspirują one me
modlitwy w klauzurze” (List księdza Marie-Augustin Rivoire, kartuza i byłego ucznia Jana
Berthiera do ojca Ramers z 24-go stycznia 1927 roku; AB).
Pomiędzy działaniami duszpasterskimi Jana Berthiera, świadkowie w sposób
szczególny ujawniają jego gorliwość w pobudzaniu powołań zakonnych: „Jedną ze skłonności
ojca Berthiera było rozróżnianie, sprzyjanie i kierowanie powołaniami zakonnymi. Jakże
wiele ich znalazł!” (List księdza Marie-Augustin Rivoire, kartuza i byłego ucznia Jana Berthiera
do ojca Ramers z 24-go stycznia 1927 roku; AB). „Zaprowadził on do klasztoru wiele młodych
dziewczyn”, zaświadcza ktoś inny286. Dlatego też reagował przeciw „temu śmiertelnemu
duchowi”, który dążył do oczerniania rad ewangelicznych. Zacytował on kiedyś swym
dzieciom przykład „pewnego ojca dominikanina, który w miesiącu maju, poświęconym
Maryi, głosił kazania przez 20 dni na temat ślubu, a na dodatek 4 dni na temat starych
panien. Proboszcz, który go zaprosił, mimo iż niezadowolony, nie ośmielił się nic powiedzieć,
ale wikarzy, siedzący po jego bokach, śmiali się prawie w głos... Jakiś czas później, proboszcz
ten zaprosił mnie do wygłoszenia rekolekcji dla członków bractwa; oczywiście przyjąłem, aby
naprawić trochę skandal dominikanina i pocieszyć trochę stare panny; i możecie mi wierzyć,
że tego dokonałem; kobiety te poczuły się uspokojone i zadowolone”287. Możliwe, że ów
proboszcz zwrócił się do Jana Berthiera dzięki wcześniejszemu przeczytaniu książki „Młoda
osoba...”, która ukazała się właśnie tegoż to roku.
Kapituła generalna z 1876 roku
02-go lutego 1875 roku miało miejsce odnowienie ślubów zakonnych, które po raz
ostatni złożone zostały na ręce biskupa (Wyciąg z Księgi Profesji Zakonnych MS, n° 28, AB) z
tej racji, że kapituła z 1876 roku wprowadzi odnowę kongregacji. W sierpniu 1875 roku
ksiądz biskup Paulinier został mianowany arcybiskupem Besançon. Ksiądz biskup Fava, były
misjonarz na wyspach Réunion i Zanzibar, zajął jego miejsce w Grenoble. 29-go stycznia 1876
roku, przy okazji rocznych rekolekcji, nowy biskup odwiedził wspólnotę z La Salette288.
Oznajmił im, że „ma zamiar utwierdzić wspólnotę misjonarzy z La Salette na solidnym
gruncie i zrobić z niej prawdziwą wspólnotę zakonną, która sama rządziłaby się według
prawa, które byłoby regułą dla wszystkich, przełożonych i podwładnych, i miałaby
zapewnioną przyszłość czasową”289. Po zakończeniu rekolekcji miała miejsce pierwsza
kapituła generalna, która wypracowała nowe konstytucje, bardziej odpowiadające
charakterowi misyjnemu zgromadzenia. 10-go lutego, w dniu zakończenia kapituły, biskup w
towarzystwie swych dwóch wikariuszy generalnych, udał się na La Salette, by przewodniczyć
wyborom, których dokonywano przez absolutną większość głosów, zgodnie z nowymi
konstytucjami. „Ojciec Giraud, wybrany na przełożonego dwa lata wcześniej, podał się do
dymisji dnia 29-go stycznia i ją podtrzymywał; wspólnota wybrała więc na przełożonego
generalnego czcigodnego ojca Archier; asystentem: czcigodnego ojca Buisson; prokuratorem
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generalnym: ojca Henri Berthier; i członkami rady: ojców Giraud, Jana Berthiera i Perrin”290.
Natychmiast po wyborach „wszyscy wyżej wymienieni ojcowie złożyli na trzy lata zwykłe
śluby zakonne, a także ślub oddania się Stolicy Apostolskiej w obecności biskupa i jego
wikariuszy generalnych i na ręce czcigodnego ojca Archier, przełożonego generalnego
wspólnoty zakonnej misjonarzy M.B. z La Salette”291. Dzięki nowemu impulsowi danemu
przez biskupa, kapituła z 1876 roku zaznaczyła „fundamentalny etap dla nowej kongregacji.
Założona jako misyjna, uważa się ona za misyjną przez swój cel i swego ducha292.

ROZDZIAŁ PIĄTY - ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ APOSTOLSKĄ I SEMINARIUM (1876-1894)
Założenie szkoły apostolskiej na La Salette
Kapituła z 1876 roku wyraźnie określiła cel i ducha, które miały być właściwe dla
Misjonarzy z La Salette; wybrała ona ducha misyjnego i odrzuciła tendencję ojca Giraud,
który skłaniał się raczej ku duchowi poświęcenia się i ofiary. Zadaniem nowego
przełożonego, tj. ojca Archier, będzie powzięcie takich środków, które pozwoliłyby
zgromadzeniu wyjść z „małej liczby” członków, którą do tej chwili posiadała. Założenie szkoły
apostolskiej na wzór innych zgromadzeń, było automatycznym środkiem zapewnienia sobie
nowego poboru: „Podczas pierwszej pielgrzymki na Świętą Górę księdza biskupa Fava, w
czerwcu 1876 roku, pisze ojciec Novel, ojciec Archier, za inspiracją ojca Jana Berthiera,
poprosił i otrzymał od Jego Eminencji zgodę na otwarcie w samym La Salette szkoły
apostolskiej”293. Dekret, wyrażający na to zgodę, podpisany został 27-go czerwca 1876 roku
przez księdza Orcel, wikariusza generalnego, który zastępował nieobecnego wówczas
biskupa; dekret ten zatytułowany jest: „Szkoła Apostolska” i uściśla, że „szkoła otwarta
zostanie już od miesiąca sierpnia tegoż samego roku i będzie się znajdować pod
kierownictwem ojców” (Dekret wyrażający zgodę na otwarcie szkoły apostolskiej przez ojców
z La Salette; AMS, lipiec 1876, ss. 606-607). Ojciec Archier widział, że do zrealizowania tego
celu nadawał się w sposób doskonały Jan Berthier. Mianował go więc dyrektorem szkoły,
czyniąc go odpowiedzialnym za postawienie wszystkiego na nogi jeszcze przed rozpoczęciem
zbliżającego się już nowego roku szkolnego. Ojciec Berthier, „widząc swój pomysł założenia
szkoły gorąco przyjęty przez wszystkich misjonarzy, zachęcony teraz także przez zgodę
biskupa, zabiegał o wszystkie praktyczne środki, aby jak najszybciej zrealizować ten cel”294.
W przeciągu miesiąca „trzeba było zgromadzić personel nauczany i nauczający, a także
potrzebne finanse, konieczne do należytego funkcjonowania instytucji”295. Dyrektor wykazał
zadziwiającą zdolność do pracy i do organizacji rzeczy, służąc przekonaniu, że dzieło to
odpowiadało życzeniu Matki Bożej z La Salette. A ponieważ lubił on „kroczyć w pewności”,
udał się najpierw do Avignon, „aby przyjrzeć się na miejscu szkole apostolskiej, którą
niedawno założył tam ojciec de Foresta ze zgromadzenia Jezuitów”296. Po powrocie na La
Salette, wziął się natychmiast do pracy; wypracował on program nauczania, który to zgodnie
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z tekstem aprobującym miał na celu „szybki postęp w nauce uczniów, a także ich
wychowywanie w oparciu o solidne wartości chrześcijańskie”. Według Jana Berthiera szkoła
apostolska miała być inicjacją do życia zakonnego i misyjnego. Naśladował w tym, jak
napisał, „wiekowe tradycje wiary, naukę wielkich doktorów katolickich oraz to wszystko, co
czyni się dzisiaj z jak najlepszymi wynikami w wielu współczesnych kongregacjach”297.
Porządek dzienny podobny był do tego, co się na ogół robiło w domach formacji kapłańskiej.
Niemniej, szkoła miała także specyficzne jedynie dla siebie zajęcia, jak zauważa kronikarz
saletyński: „zainaugurowane od pierwszych już tygodni, były później pieczołowicie
zachowywane przez tradycję: modlitwa godzin, która polega na recytowaniu kilku
określonych wezwań za każdym razem, gdy wybijała godzina czy to w czasie rekreacji, w
czasie wykładów, czy też w czasie pracy fizycznej; poranna medytacja prowadzona przez
jednego z ojców wspólnoty; szczegółowy rachunek sumienia przed obiadem; śpiew Salve
Regina na zakończenie modlitwy wieczornej; błogosławieństwo dyrektora, wokół którego
skupia się w grupie, jak w rodzinie, tuż przed pójściem spać”298. Szkoła z La Salette otworzyła
swe bramy 05-go sierpnia 1876 roku, a więc w dniu przewidzianym przez dekret aprobujący.
Uczniowie, „po krótkich rekolekcjach, zaczęli sami, lepiej lub gorzej, lokować się w domu”299.
Ojciec Berthier mógł więc napisać: „Widać, że dzieło, które ogłosiliśmy naszym czytelnikom,
jest już powzięte”300. Nawet jeśli nie był tylko on sam jego twórcą, to „trzeba przyznać, że był
on gorliwym i najbardziej kompetentnym w tej pracy. Posiadał zapał osobistego wysiłku
wkładanego na służbę wspólnego dzieła, a także talent organizacyjny, pozwalający na
przezwyciężenie przeszkód, wydających się nie do pokonania”301.
Początki
W pierwszym roku ograniczono zapisy do liczby dwudziestu, czyniąc to świadomie,
mimo że kandydatów było wielu; jednakże jako człowiek zawsze ostrożny, Jan Berthier miał
zwyczaj kroczenia ścieżkami Opatrzności: „Już w tej chwili, pisze, musimy chwilowo
powstrzymać dzieci, które mają ambicję poświęcenia się na chwałę M.B. z La Salette,
czekając, aby parę miłosiernych dusz przyszło nam z pomocą”302. Dzięki swym artykułom w
„Rocznikach”, Jan Berthier zainteresował przyjaciół i dobrodziejów tym dziełem, informując
ich na bieżąco o życiu szkoły, tak, by czuli oni, że jest to również ich sprawa. Mówiąc o
początkach szkoły, opowiadał: „Czasami mieliśmy jedynie ściśle konieczne minimum, ale to
minimum mieliśmy zawsze. Dobra Opatrzność nie pozwoliła, by nam kiedykolwiek czegoś
zabrakło. Ale wymaga to tego, by sobie radzić” (Przemowa Jana Berthiera do swych uczniów
na temat obowiązku oszczędzania; DL, s. 191). To właśnie czynił z odwagą i pomysłowością,
wykorzystując swoją wiedzę z botaniki: „Po roztajaniu śniegów, powie później, brałem ze
sobą kilkoro dzieci i w czasie rekreacji zbieraliśmy zioła i kwiaty, które przyklejone później do
wydrukowanych kartonów, sprzedawane były jako pamiątka z sanktuarium”; i dorzucał
jeszcze: „dzięki tej czynności, każdego roku miałem pieniądze na opłacenie nauki dwomtrzem uczniom” (Przemowa Jana Berthiera do swych uczniów na temat obowiązku
oszczędzania; DL, s. 191). „W czasie wolnym, donosi pewien świadek, czcigodny Ojciec
powierzał mi, a także kilku innym uczniom, zbieranie kwiatów na górze La Salette, które
wkładaliśmy później pod prasę i w ten sposób robiliśmy pamiątkowe obrazki z sanktuarium,
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które były sprzedawane na korzyść szkoły apostolskiej. Czcigodny Ojciec towarzyszył nam w
tym zbieraniu i to właśnie od niego nauczyłem się nazw i właściwości większości ziół
górskich” (List ojca Joseph Pinardy do ojca Ramers MSF, z 20-12-1926; AB). Jego wspaniały
pomysł uwiecznił się „z pokolenia na pokolenie, nawet po pełnym bólu przeprowadzeniu się
do krajów zagranicznych”, jak zauważa kronikarz303. Z innej zaś strony, z tej racji, że
uczniowie nie wracali do swych rodzin w czasie wakacji, poza przypadkami nadzwyczajnymi
(Dekret wyrażający zgodę na otwarcie szkoły apostolskiej przez ojców z La Salette; AMS,
lipiec 1876, s. 606-607), wykonywali oni znaczną część prac w ogrodzie i w polu; sam zaś ich
dyrektor nie uciekał od łopaty i grabi. „Czcigodnemu ojcu ekonomowi nie brakowało więc
pracowników ani w ogrodach w Corps i na La Salette, ani też do przerzucania i zwożenia
siana”304.
Uczniowie szkoły przeżyli ich pierwsze Boże Narodzenie w sanktuarium, a następnie
zeszli do domu św. Józefa, znajdującego się u podnóża Góry w Corps. „Przed opuszczeniem
Góry, pisze Jan Berthier, dzieci chciały jeszcze przesłać z sanktuarium życzenia świąteczne
swoim rodzicom”305. Fragmenty tych listów opublikował on w „Kronikach”, dorzucając: „Nie
ma się co obawiać o ich skłonności do próżności; nigdy ich mieć nie będą, albowiem nigdy nic
nie czytają bez pozwolenia”306. Według treści 15 opublikowanych listów można powiedzieć,
że wśród uczniów panowała bardzo dobra atmosfera. W listach tych wyrażali oni swoje
uczucia „z wielką prostodusznością i szczegółowością – zauważa kronikarz; szczególnie
zauważa się w nich żywego ducha wiary, głód komunii, wyśmienite pragnienie szczęścia
wypływającego ze stanu łaski, a zwłaszcza troskę o powiększenie powołań: „Chodź, dołącz do
mnie – pisze ktoś niewinnie i naiwnie – jestem tu tak bardzo szczęśliwy”307.
Działalność szkoły była w ten sposób zorganizowana, że „każdemu uczniowi mogła
ona dać poczucie odpowiedzialności i doprowadzić do świadomie zaakceptowanej
dyscypliny. Każdy miał swoje zajęcie: odpowiedzialny za sypialnię, jadalnię, kwestor,
pielęgniarz itd.”308. W sali studiów, odpowiedzialnym za dyscyplinę był jeden z uczniów:
„starszy i bardziej zrównoważony”. Jan Berthier był bardzo surowy jeśli chodzi o respekt
należny przełożonemu: nazywał to „dobrym duchem”. Jego byli uczniowie zachowali zresztą
przez długi okres żywe wspomnienie z wyjazdu, w czasie pierwszej zimy, „kilku
roztrzepańców, którzy dali się ponieść swobodzie i z odrobiną złośliwości nie szanowali
nawet tego, który sprawował funkcję wychowawcy, albo też krytykowali tego czy innego
profesora. Jan Berthier, głosząc wówczas misje, poinformowany o tym, natychmiast
powrócił, będąc zdecydowanym radykalnie zapobiec jakiejkolwiek próbie zepsucia panującej
do tej chwili dobrej atmosfery. Odesłanie do domu winnych zostało zadecydowane i
wykonane ku wielkiemu poruszeniu małej grupki... Najmniej winnym, po usilnych ich
błaganiach, pozwolono pozostać w szkole”309. Postępowanie to posłużyło jako środek
oczyszczający, pozwalający na przywrócenie dobrej atmosfery we wspólnocie: „Pierwsze
miesiące dzieła, pisze ojciec Berthier, poprzez odrzucanie uczniów trudnych czy też
niezdolnych do szlachetności, której wymagamy od naszych dzieci, przyczyniły się do
poprawy szkoły”310.
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Nauczanie było w rękach trzech nowicjuszy311. Ojciec Chapuy, który był
odpowiedzialny za nowicjat, zajął się więc „opieką duchową dwudziestu uczniów, czyniąc to
pod nieobecność ojca Jana Berthiera, który, nie tracąc z oczu szkoły, dla której to szukał bez
przerwy pomocy finansowej, jak też nowych kandydatów, oddawał się gorliwie w czasie zimy
głoszeniu misji parafialnych”312. Jak tylko ojciec Jean Ramel złożył swoją pierwszą profesję
zakonną, Jan Berthier powierzył mu bezpośrednie kierownictwo szkołą, podczas gdy on sam
zajął się nadzorem i administracją ogólną. Nauczanie dokonywało się według metody, którą
autor pewnej biografii nazwał „wzajemną szkołą”: „Misjonarze nie byli dostatecznie liczni, by
prowadzić wszystkie zajęcia, wyjaśnia Jan Berthier; dlatego musieli oni aż do 1888 roku
korzystać z pomocy najbardziej zaawansowanych uczniów, którzy nauczali tych, którzy
dopiero zaczynali... W ten to sposób widziano na przykład 15-latka, który z niewzruszoną
powagą prowadził lekcję dla dwunastu uczniów i mimo tego nigdy nie było jakichś buntów
czy też zawziętych sprzeciwów”313. W sposób szczególny Janowi Berthierowi leżało na sercu
rozwinięcie wśród uczniów ducha wiary; w tym to też celu, „uważano za słuszne danie
sporego miejsca w nauczaniu autorom chrześcijańskim, których studiowanie przyczynia się
do pożywienia ducha młodości myślami wiary”314. „Dzięki swemu nadprzyrodzonemu
duchowi i swej zdobywczej dobroci, pisze ojciec Jaouen, ojciec Berthier pomagał uczniom
wcielić sobie, w każdej mijającej minucie, ideał misjonarza. Przyjaźń i wzajemne zaufanie były
zasadą ich wzajemnych stosunków”315. Czyniąc aluzję do tego pierwszego roku szkolnego,
Jan Berthier napisał: „Aktualnie jest więc zapisanych dwudziestu sześciu uczniów... Nowi
przyjechali w pierwszych dniach czerwca. Zastając starszych kolegów przystosowanych już do
dyscypliny, regularności, ciszy, nie mieli żadnych kłopotów w ich naśladowaniu. A starsi z
kolei są zachwyceni swymi nowymi braćmi... Przyjazd nowego ucznia jest zawsze
prawdziwym świętem. Jak tylko się przedstawi, to natychmiast otrzymuje od wszystkich
serdeczne uściski. Niejeden z nowo przybyłych nigdy w życiu nie otrzymał tak wielu znaków
życzliwości, będąc tym zarówno zdziwiony jak i wzruszony”316. Cały wysiłek pedagogiczny
tych początków miał zwłaszcza na celu kształcenie świętych misjonarzy i to możliwie w jak
najszybszym czasie; o ile bowiem wykształcenie literackie było ograniczone jedynie do
niezbędnej znajomości, to było to czynione w celu jak najszybszego rozpoczęcia studiów
filozoficznych i teologicznych i zapewnienie w ten sposób koniecznej już od lat zmiany.
Perspektywa misyjna i dekret pochwalny
W końcu roku 1877, jak pisze Jan Berthier, „było przyjętych ponad 30 dzieci; kilku
kandydatów zaprezentowało się też z ukończoną już szkołą, prosząc o rozpoczęcie studiów
filozoficznych i teologicznych. W tym momencie, posiadając różne swe gałęzie, nasze
apostolskie dzieło wydawało się już więc dobrze utwierdzone”317. Mając na uwadze tę
dobrze zapowiadającą się przyszłość, można było zastanowić się nad udzieleniem pozytywnej
odpowiedzi księdzu biskupowi Bernard318, prefektowi apostolskiemu Norwegii i Laponii,
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który już wielokrotnie prosił o misjonarzy w celu ewangelizowania obszernych regionów swej
prefektury; jednakże z powodu braku powołań, Instytut nie mógł odpowiedzieć pozytywnie
na jego prośbę319. Kiedy w 1878 roku prefekt apostolski ponowił swą prośbę, Kongregacja
Propagandy oznajmiła mu, że „jest wskazane, by zgromadzenie odpowiedzialne za posługę
tak bardzo odległą od diecezji, z której się wywodzi i podległe systemowi misji zagranicznych,
było bezpośrednio związane ze Stolicą Apostolską poprzez więzy kanoniczne rzymskiej
aprobaty”320. W ten to sposób, „w sierpniu 1878 roku rada generalna wystosowała list do
księdza biskupa Fava, prosząc go o pozytywne zaprezentowanie zgromadzenia w Rzymie i
otrzymanie zgody pozwalającej na zaakceptowanie misji w Norwegii”321. 08-go i 09-go
października kapituła nadzwyczajna zleciła ojcom Henri Berthier i Giraud specjalne zajęcie się
tą sprawą, dodając, że „jest wskazane, by skorzystać z tej okazji, aby przedstawić konstytucje
Stolicy Apostolskiej”322. Ksiądz biskup Fava, mający udać się do Rzymu w końcu 1878 roku,
wziął „ojca Henri Berthier jako towarzysza podróży”. Ten zaś, przez szczęśliwy zbieg
okoliczności323, mógł przedstawić egzemplarz konstytucji samemu Leonowi XIII, który okazał
się bardzo przychylny aprobacie. W audiencji udzielonej sekretarzowi Kongregacji do Spraw
Propagandy, 18-go kwietnia 1879 roku, „papież chwalił i zatwierdzał cel obrany przez
Misjonarzy, jednakże aprobata zgromadzenia i jego konstytucji zostały odłożone na później.
27-go maja ksiądz kardynał Ferrieri powiadomił biskupa Grenoble o udzieleniu dekretu
pochwalnego”324.
Perspektywa misji w Norwegii ożywiła zapał w całej szkole: „Od dnia, pisze Jan
Berthier, w którym misja w Norwegii nadała kierunek żywym pragnieniom, nieokreślonym
wcześniej, niejeden z nas śnił o takich misjonarzach jak François Régis czy też Xavier.
Jednakże jakkolwiek bardzo młodzieńcza byłaby nasza ambicja, to została ona
zdystansowana przez niecierpliwy zapał naszych uczniów... Do tej chwili myśleliśmy, że
mamy jedynie uczniów, których przyszłość była mniej więcej problematyczna; teraz jednak
znajdowaliśmy się naprzeciw całej rzeszy apostołów, u których trudno byłoby nie rozpoznać
boskiego powołania”325. Posłanie z La Salette dotarłoby więc do dalekich krajów, zgodnie z
wolą samej Matki Bożej, która chciała, by Jej posłanie ogłoszone było całemu jej ludowi:
„Oczywiście, pisze Jan Berthier, wydawało się, że duch Boży ożywiał te drogie dusze naszych
dzieci i on sam prowadził je w kierunku Góry Maryjnej; albo raczej Ta, która trzydzieści lat
wcześniej326 rozmawiała z dwoma małymi pastuszkami, zwracała się teraz do innych dzieci,
prawie tak samo biednych jak te pierwsze i tak jak one, przeznaczonych do bycia posłańcami
jej miłosierdzia”327. „Jest rzeczą oczywistą, dorzuca ojciec Hostachy, że to właśnie ojca
Berthiera Matka Boża upatrzyła sobie w sposób szczególny do przeprowadzenia swego
dzieła, do zrekrutowania i postawienia na nogi armii niezliczonych apostołów”328. W ten to
sposób zarówno misje w Norwegii jak i aprobata rzymska okazały się możliwe dzięki nowym
kandydatom i zmianie warty, która się w ten sposób dokonywała, a także, rzec można, dzięki
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czynnej gorliwości Jana Berthiera, „który na długo dał impuls szkole apostolskiej i
seminarium”329.

Konstytucje z 1880 roku
Od 15-go stycznia do 02-go lutego odbyła się piąta kapituła generalna. Poruszono na
niej, między innymi sprawę szkoły, nowicjatu i „krytyk” dokonanych w Rzymie na temat
konstytucji z 1879 roku. Kapituła zadecydowała też, aby „rada generalna zezwoliła wszystkim
ojcom kapitularnym na złożenie ich wieczystych ślubów zakonnych dnia 02-go lutego tegoż
samego roku”. Według księgi profesji zakonnych, „ojcowie Archier, Buisson, H. Berthier, J.
Berthier, Perrin i Chapuy złożyli śluby wieczyste według formuły i ceremonii określonych
przez kapitułę”330. Były więc to pierwsze wieczyste śluby zakonne Instytutu. W wyborach,
które później nastąpiły, ojcowie wybrali Jana Berthiera jako 3-go asystenta. Jednocześnie
został on mianowany przełożonym szkoły świętego Józefa w Corps. W miesiąc po swej
nominacji, zmarła jego 57-letnia matka. Zaprosił on ją pewnego razu na La Salette i przy tej
okazji, pewien świadek opisuje obraz synowskiej czułości, która tak bardzo ucieszyła i
umocniła matkę: „Chętnie sobie przypominam uprzejmą prostotę ojca Jana Berthiera,
podającego ramię swej starszej matce i przechadzającego się z nią wokół sanktuarium M.B. z
La Salette”331. Po śmierci swej matki, zaprosił on swego ojca, by spędził z nim jakiś czas:
„Będąc przełożonym w Corps, mówi pewien świadek, ojciec Berthier gościł przez jakiś czas u
siebie swego ojca”332.
W końcu roku 1878 szkoła świętego Józefa okazała się zbyt mała, by móc przyjąć tych
wszystkich, którzy pragnęli się w niej uczyć. Początkowo rozpoczęto więc poważne prace w
celu przerobienia i powiększenia tego domu; następnie ojcowie postanowili dobudować
także szkołę do kaplicy, którą zgodnie z propozycją biskupa wybudowali w Grenoble, w
dzielnicy mającej perspektywę szybkiego rozwoju. Wszystkie te pomieszczenia były gotowe
przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego: „Od 01-go września, donosi kronikarz,
piętnastka najmłodszych uczniów opuściła św. Józefa i pod kierownictwem ojca Jean Ramel
przeprowadziła się do nowej szkoły”333.
Od 13-go do 20-go stycznia 1880 roku miała miejsce kapituła generalna, która miała
za zadanie przestudiowanie i zatwierdzenie konstytucji zredagowanych przez ojców Giraud,
Jana Berthiera i Perrin, będących członkami specjalnej komisji. Konstytucje te uwzględniły
uwagi uczynione przez Rzym w 1879 roku. Pomiędzy tymi uwagami zauważa się, że „Rzym
zabronił misjonarzom używania nazwy Misjonarze Matki Bożej z La Salette... Od tej chwili
będą się oni nazywali Misjonarze z La Salette”334. Zgodnie z tą poprawką, celem
zgromadzenia „nie może już być prawnie głoszenie i rozpowszechnianie posłania; duch
zgromadzenia nie będzie mógł być czerpany przede wszystkim z medytacji słów i faktu
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objawienia Matki Bożej na La Salette, których to dobrze nie znano w Rzymie. To była główna
korekta w tekście konstytucji”335.

Wyjazd do Szwajcarii
Rok 1880 zaznaczył nowy etap w procesie laicyzacji społeczeństwa francuskiego,
zmierzającego w kierunku separacji Kościoła i Państwa: 29-go marca tegoż roku J. Ferry,
minister nauczania publicznego i prezydent rady, wydał dwa dekrety, „pierwszy nakazujący
rozwiązanie Towarzystwa Jezusowego (Jezuitów), któremu to J. Ferry chce wyrwać duszę
francuskiej młodzieży, drugi – wymagający złożenia prośby o pozwolenie przez wszystkie
zgromadzenia, które takiego pozwolenia nie posiadały”336. Zgromadzenia z La Salette
dotyczył drugi z powyższych dekretów. Liczyło ono wówczas około dwudziestu nowicjuszy i
sześćdziesięciu uczniów szkoły apostolskiej. Czyżby więc byli oni skazani na kasację? „Dzięki
ojcu Berthierowi, szkoła była wystarczająco silna, by odeprzeć nieprzyjaciela i ulec
nieuchronnej śmierci”337. 05-go lipca zredagował on w imieniu ojca Archier prośbę
skierowaną do księdza Jardinier, biskupa Sion: „Mamy dosyć liczny nowicjat i byłoby dla nas
zbrodnią jego opuszczenie, pisze on; na dodatek mamy rozwiniętą szkołę apostolską, która
przygotowuje pewną liczbę uczniów do nowicjatu. To z powodu tych dwóch spraw, będących
nadzieją przyszłości, ośmielamy się uciec do miłosierdzia waszej Eminencji, o której tak wiele
dobrych rzeczy opowiadał nam niedawno pewien proboszcz z Waszej diecezji” (List Jama
Berthiera do księdza Jardinier, biskupa Sion w Szwajcarii; AB). 23-go lipca indult z Rzymu
„zezwolił na przeniesienie nowicjatu za granicę i noszenie habitu zakonnego przez
nowicjuszy”338. W czasie zebrania z dnia 02-go sierpnia, „rada generalna decyduje
natychmiastowe przestudiowanie problemu podtrzymania szkoły apostolskiej poprzez jej
przeniesienie do Anglii albo do Szwajcarii”339. Mianowała ona też ojca Chapuy ekonomem
generalnym. „Ten to, jak pisze Jan Berthier, udał się do Szwajcarii, by znaleźć schronienie w
przypadku, gdyby spotkał nas ten sam los co inne zgromadzenia”340. Po nieudanej próbie w
diecezji Fribourg, ojciec Chapuy udał się „w kierunku Valais i spotkał się z księdzem Jardinier,
biskupem Sion”. Został on zapoznany z „baronem de Werra, który zajmował samotny zamek
Mageran, odległy o 1 kilometr od stacji Loèche-Souste. Posiadłość ta wydała się odpowiednia
ojcu Chapuy, który poczynił starania, by móc zająć zamek i ogród”341. Ojciec Archier podpisał
umowę 26.02.1881; między innymi wydzierżawił on wokół zamku rozległy teren uprawny, by
jednocześnie „zapewnić też wyciszenie i samotność swej rodzinie, oddalając w ten sposób od
fermy, którą posiadał zamek, wszystkie obce osoby”342; całość liczyła 24 hektary. 15-go
października tegoż roku, ojciec Archier, w towarzystwie dwóch kleryków zajął zamek. 20-go
października reszta kleryków, tzn. pięciu z teologii i ośmiu z filozofii, wyjechała z Janem
Berthierem do Szwajcarii. W czasie podróży mieli oni chwile strachu i wybuchy śmiechu. Na
335
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dworcu w Grenoble uczyniono sporo problemów w wysłaniu do Szwajcarii wagonu
załadowanego meblami i bagażami. Policja „twierdziła, że wagon jest załadowany... amunicją
dla wroga”343. Jan Berthier wyprzedził więc innych i udał się do Genewy w towarzystwie
dwóch „solidnych chłopaków”. W Genewie, „mieli na nowo problemy z tym samym
wagonem; również ojciec Berthier odczuwał lęk przed przemierzeniem ulic protestanckiej
stolicy, albowiem był on w sutannie, na szczęście jednak otoczony był ewentualnymi
obrońcami”344. A ponieważ poradzono im ubrać się po cywilnemu, pewna dobrodziejka dała
im ubranie jej zmarłego męża, które za ich własny ubiór wymienili w hotelu. „Dziwacznie
wystrojeni w stare płaszcze, nazajutrz po przyjeździe wyszli naprzeciw całej grupie, która to o
mały włos byłaby ich nie poznała na dworcu. Wszyscy cieszyli się bardzo, uśmiechając się
szeroko, zwłaszcza na widok ich dyrektora zamienionego w protestanckiego ministra”345.
Heroiczne czasy
Pomimo tych wszystkich, raczej śmiesznych perypetii, konwój dotarł w końcu do
Loèche w sobotę 22-go października 1881 roku. „Pierwsze dni, pisze pewien świadek,
poświęcone zostały na urządzenie się. Skoro tylko nowa rezydencja wyposażona została w
najbardziej niezbędne przedmioty, skupienie rekolekcyjne zajęło miejsce zgrzytania piły i
odgłosu młotka”346. Nazajutrz po Wszystkich świętych wznowiono naukę. Oczekując na
przyjazd dwóch innych ojców, Jan Berthier sam będzie musiał pełnić funkcję dyrektora oraz
profesora filozofii i teologii, mając przy tym „nadmiar pracy, pisze świadek, z której
uczniowie byli pierwsi do korzystania, albowiem w swoim nauczaniu potrafił on połączyć
jasność wykładu z rzadko spotykaną solidnością argumentów”347. W tym całkowicie
zniszczonym zamku „spędzono pierwszą zimę bez ogrzewania, mimo srogiego mrozu
dochodzącego do –29°!”348. Do tego też „jedzenie było niedobre, a pomieszczenia i meble
niewygodne”349. W chwilach wolnych sprzątano zamek i uprawiano ziemię, która wcześniej
przez długi okres leżała odłogiem (List ojca J. Pinardy do ojca Ramers z 20.12.1926, AB).
Dyrektor i uczniowie byli na równej stopie w tym sensie, że jedli ten sam posiłek w tym
samym refektarzu, znosili wspólnie zimno nie ogrzewanych pomieszczeń, spali na łóżkach,
które „składały się z 4 niezręcznie przybitych desek i twardego siennika”350. Ta mała
wspólnota dopiero co się wprowadziła, a spotkała ją już miła niespodzianka w postaci wizyty
biskupa: „Ksiądz Jardinier, biskup Sion, który z tak wielką dobrocią przyjął w swojej diecezji tę
małą wspólnotę, przyszedł niespodziewanie 19-go tego miesiąca i zaskoczył ją swą
nieoczekiwaną wizytą, która niezmiernie ucieszyła wszystkich domowników i była cenną
zachętą do kontynuacji”351. Krótka wizyta, o której biskup zachowa jak najlepsze
wspomnienie: „Przyjechawszy pociągiem o godzinie 2-giej po południu, biskup wyjechał
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szczęśliwy pociągiem o godzinie 5-tej, spełniając wszystkie życzenia, które mu
przedstawiliśmy”352.
Trzy miesiące po przyjeździe do Loèche, Jan Berthier musiał opuścić chwilowo dom,
udając się na kapitułę generalną, która rozpoczęła się 18-go stycznia 1882 roku w
Grenoble353. W wyborach z 02-go lutego, został on wybrany 2-gim asystentem, sekretarzem
generalnym i monitorem przełożonego generalnego; rada generalna mianowała go
następnie przełożonym domu w Loèche354. Po swoim powrocie dowiedział się, że wspólnocie
zagrażało wydalenie. Wiele bowiem zgromadzeń zakonnych znalazło schronienie w
katolickim kantonie Valais, mimo artykułu 52-go konstytucji, zabraniającego zakładanie
nowych klasztorów czy też zgromadzeń zakonnych; ukrywały się one pod etykietą zwykłych
księży diecezjalnych i cieszyły się pomocą dobrodusznego pana Roten, przewodniczącego
rady obwodowej Valais. Jednakże rząd federalny dowiedział się, « że w Agaren, koło Souste,
misjonarze Matki Bożej z La Salette ponoć wzięli w dzierżawę zamek de Werra. Zakonnicy ci
według tego, co doniesiono, wynajęli też w samym Loèche inny budynek rodziny de Werra.
Mówi się, że zakonników tych jest czterech i że wychowują nowicjuszy »355. Pan Roten wysłał
jednak swych własnych ludzi do „Panów z Souste”. „Udałem się do lokatorów pana barona
de Werra, zanotował prefekt policji w swym raporcie z 19-go lutego 1882 roku.
Przyjeżdżając, zostałem przyjęty przez dwóch kapłanów, którzy mówili po francusku i którzy
to – poinformowani o celu mej wizyty – złożyli mi następującą deklarację: Jesteśmy
Francuzami i należymy do duchowieństwa świeckiego pod kierownictwem biskupa z
Grenoble; jesteśmy księżmi wolnymi, a nie zakonnikami i nie złożyliśmy ślubów; obsługujemy
sanktuarium maryjne na La Salette z tytułem misjonarzy i nie jesteśmy wydaleni z Francji. Nie
będąc pewnymi sytuacji polityczno-religijnej we Francji i zajmując się także wychowaniem
młodzieży, dorywczo zamieszkaliśmy w Valais. Jest nas tutaj tylko dwóch, z trzema
domownikami, z tego jedna kobieta do prania i pracy w kuchni, a także z 16-toma chłopcami,
którzy nie są nowicjuszami”356. Zagrożenie minęło. By wyrazić swą wielką wdzięczność, Jan
Berthier napisał do pana Roten list, świadczący o solidnej przyjaźni, która złączyła tych
dwóch mężczyzn357. 29-go października tegoż samego, tj. 1882 roku, Jana Berthiera spotkała
radość z otrzymania tonsury i niższych święceń przez pierwszych 14-tu uczniów szkoły.
Uroczystość, której przewodniczył ksiądz biskup Jardinier, odbyła się w wielkiej sali
zamkowej, przerobionej przez uczniów na kaplicę.
Założenie szwajcarskiej szkoły apostolskiej
We wrześniu 1883 roku „14 kleryków dołączyło do pozostałych 19-tu”358, co w sumie
dawało liczbę 33 kleryków przyjętych do Instytutu od momentu otwarcia pierwszej szkoły
apostolskiej. A ponieważ liczba członków wspólnoty ciągle wzrastała, niektórzy zaczęli się
zastanawiać czy też wzrost nie spowoduje nowej inspekcji ze strony rządu federalnego. Dla
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ich uspokojenia, Jan Berthier napisał do pana Roten, który 17-go lipca 1883 roku odpisał mu
w ten sposób: „Śpieszę ze szczerym podziękowaniem za ojca wspomnienie, które przyjmuję
jako nowy dowód bardzo drogiej mi przyjaźni. Jednocześnie z radością mogę ojca
poinformować, że rada federalna nie zwróciła nam już później jakiejkolwiek uwagi na temat
waszego domu; dlatego też wydaje mi się, że paru nowych mieszkańców nie zmieni tej
sytuacji. Niemniej może ojciec liczyć na dobre ustosunkowanie swych starych przyjaciół, w
przypadku, jeśli nieoczekiwanie pojawiłyby się trudności”359.
Jan Berthier mógł myśleć o zrealizowaniu drogiego mu przedsięwzięcia: „W trakcie
trwania roku 1883 pojawiła się myśl – pisał skromnie okazyjny kronikarz, którym był nie kto
inny jak sam ojciec Berthier, zdradzony przez swoje pismo, a między wierszami domyśleć się
można łatwo, komu ta myśl się pojawiła – założyć w Souste szwajcarską szkołę
apostolską”360. W czasie sesji odbytej w styczniu 1884 roku, rada generalna wyraziła swą
zgodę na założenie takowej szkoły. Jan Berthier napisał więc natychmiast do księdza biskupa
Jardinier, by zaprezentować mu powyższy projekt. „Ponieważ jesteście księżmi świeckimi,
odpowiedział roztropnie biskup, nie ma racji, by się sprzeciwiać waszej propozycji; wręcz
przeciwnie: jestem szczęśliwy, mogąc wam oznajmić, że z przyjemnością zobaczymy otwarcie
szkoły katolickiej w naszej diecezji. Jestem też przekonany, że nasz doskonały rząd
obwodowy ze swojej strony nie stanie na przeszkodzie waszej prośbie, pod warunkiem, że
przystosujecie się do prawa, obowiązującego w tej dziedzinie w naszym kraju”361. Pan Roten,
zaznajomiony z projektem, poinformował Jana Berthiera, że „na zebraniu z dnia 28-go
kwietnia 1884 roku, rada stanu zezwoliła księdzu Berthierowi i jego koledze, francuskim
księżom świeckim, na założenie w Mageran internatu ze szkołą katolicką, pod warunkiem, że
we wszystkich punktach przystosują się do praw regionalnych w tej dziedzinie
istniejących”362. Do tego oficjalnego listu pan Roten dołączył też list poufny, informując, że
„szkoła ta być może spowoduje różnego rodzaju donosy i w konsekwencji problemy.
Sympatia rady stanu jest jednak po waszej stronie i możecie liczyć na jej ochronę. Z radością
ujrzymy naszą młodzież, powierzoną waszemu kierownictwu, zapewniającemu dobre
wychowanie. Jednocześnie dziękujemy wam za poświęcenia jakich dokonujecie dla
obywateli tego kraju, który jest szczęśliwy, mogąc was zaliczać do swych gości”363.
W ten sposób zachęcony, Jan Berthier posuwał się do przodu z dobrze nam już
znanym zapałem: „Urządzał on nowe pomieszczenia, by nie przeszkadzać normalnemu
funkcjonowaniu seminarium i apelował o powołania z Valais”364. Gdzieś koło 15-go
października 1884 roku pojawili się pierwsi uczniowie. „W grudniu ich liczba doszła do 16tu”365; większość z nich pochodziła z niemieckojęzycznej części regionu Valais. Jan Berthier
zatroszczył się o rozwiązanie problemu językowego: „Skoro Czcigodny Ojciec zaproponował
otwarcie niemieckojęzycznej szkoły apostolskiej, pisze ojciec Pinardy, zorganizował on dla
mnie lekcje niemieckiego, których mi udzielał czcigodny ojciec Alet, jezuita, u swojej rodziny
w Loèche; nieco później pojawili się pierwsi nowi uczniowie: byłem odpowiedzialny za
przeprowadzanie dla nich medytacji i katechizmu w ich języku ojczystym (List ojca J. Pinardy
do ojca Ramers z 20.12.1926; AB). „Najstarsi seminarzyści, mimo normalnego
kontynuowania swych własnych studiów, byli odpowiedzialni za to nowe dzieło jako
nauczyciele czy też wychowawcy”, podczas gdy Jan Berthier zajął się kierownictwem
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ogólnym; jednocześnie „interesował się on bardzo swym małym światem i czuwał nad tym,
by te dzieci były dobrze prowadzone na ścieżkach pobożności, miłości, pracy i
wspaniałomyślności”366.
Trzech pierwszych kapłanów
„03-go czerwca 1884 roku świętowaliśmy najpiękniejszą uroczystość, jaka
kiedykolwiek miała miejsce w naszym domu – pisze kronikarz. Albowiem tegoż dnia odbyły
się święcenia trzech pierwszych kapłanów, uczniów szkoły apostolskiej Matki Bożej z La
Salette. Jednocześnie wyświęcono ośmiu diakonów, a siedemnastu uczniów przyjęło
święcenia niższe”367 . Był to dzień bardzo radosny dla Jana Berthiera, który w ten sposób
widział owoce ośmiu lat ciężkiej pracy i niestrudzonego zaufania Bogu. Mimo że w tym
okresie cierpiał zdrowotnie – „Od ponad miesiąca nie czuję się dobrze”, napisał do swej
duchowej podopiecznej368 – to jednak przygotował on tę uroczystość własnymi rękoma, tak
bardzo zręcznymi w pracy, zapominając o sobie samym tak, by uczynić jak najpiękniejszym to
święto w oczach swych zacnych gości”369. Pomiędzy zaproszonymi osobami figurowały takie
postacie jak ks. biskup Jardinier, który „w swej wielkiej uprzejmości zechciał przyjść do
zamku, by odprawić ceremonię święceń”, ojciec Alet SJ, proboszcz z Loèche, baron de Werra
i pan Roten, który jednakże mógł zjawić się tylko na chwilę w trakcie deseru: „Radość była
ogromna, gdy przyjechał, ponieważ już się go nie spodziewano. Natychmiast rozbrzmiały
pieśni na cześć biskupa i dzielnego męża stanu, obrońcy wygnanych zakonników”370. Krótko
po święceniach, Jan Berthier wyjechał z ojcem Archier na La Salette, gdzie został trzy
miesiące. Powrócił 24-go września, przywożąc ze sobą „nową gromadę kleryków”.
W pierwszych dniach stycznia 1885 roku, Jan Berthier musiał na nowo wyjechać, tym
razem do Grenoble, by wziąć udział w kapitule generalnej, w czasie której został wybrany 2gim asystentem i sekretarzem generalnym; rada utwierdziła go też na stanowisku dyrektora
seminarium i przełożonego w Loèche371. Jego imiennik, Henri Berthier, przyjechał z Norwegii,
by uczestniczyć w tej samej kapitule; przy tej okazji spędził on tydzień czasu w Loèche.
Opuszczając wspólnotę, „polecił nam modlić się usilnie w intencji jego drogiej misji; a
następnie dorzucił: jeśli dowiecie się, że utonąłem na Morzu Północnym, to pomódlcie się za
mnie. Biedny Ojcze! Myśmy o tym nie myśleli, podczas gdy słowa ojca zrealizują się kilka
miesięcy później”372. W liście do swej duchowej córki Jan Berthier wspomniał o śmierci „tego
drogiego ojca H. Berthier, który spędził tutaj z nami tydzień czasu i którego odebrała nam ta
straszna katastrofa”373.
„Na szczęście młodzi księża zaczynali nam już pomagać”, napisał parę miesięcy
później do tej samej osoby374. Powierzywszy swe dzieło dobrym dyrektorom, mógł on teraz
łatwiej być nieobecnym i wprowadzać jednocześnie swych pierwszych uczniów do pracy w
głoszeniu misji parafialnych. W ten to sposób w kwietniu 1886 roku, notuje kronikarz,
„czcigodny Ojciec Przełożony wyjechał w towarzystwie ojców Vernet i F. Comte, by
przeprowadzić misje w Benost, w diecezji Belley we Francji”. Była to, kontynuuje ten sam
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autor, „pierwsza bitwa wypowiedziana piekłu i światu przez uczniów szkoły Matki Bożej z La
Salette”. Po wygłoszeniu misji „udali się oni zaczerpnąć nowych sił u Tej, która jest Wieżą
Dawidową, na Fourvière (bazylika M.B. w Lyonie), a następnie na La Salette”375. Powrócili oni
do Loèche w miesiącu maju. 29-go czerwca miały miejsce święcenia, które zawierały w sobie
po raz pierwszy „wszystkie stopnie duchowieństwa”. W marcu 1887 roku Jan Berthier
wygłosił misje w Pont-en-Royans, w regionie Isère, z dwoma innymi ze swych byłych
uczniów, ojcami Moussier i Maron: „Mimo wszystkich wysiłków, czytamy w kronice, nie
odnieśli oni takiego sukcesu, którego można by im życzyć; ojciec Moussier opuścił Pont przed
ukończeniem misji z powodu zmęczenia tych, którzy, odpowiadając za szkołę, zostali
tutaj”376.
Jubileusz kapłański
Latem Jan Berthier udał się na La Salette, by oddać się posłudze pielgrzymom. W
Loèche „skorzystano z wakacji, by przerobić na kaplicę oborę prawego skrzydła fermy”377.
Wraz z ciągle wzrastającą liczbą uczniów, dotychczasowa kaplica stała się zbyta mała. „Nasza
rodzina ciągle się powiększa, napisał Jan Berthier do swej duchowej podopiecznej. Mam
ponad 150 dzieci. Niech pani zechce pomodlić się za nie i poleci je także żarliwym duszom,
które panią otaczają”378. Wspólnota nie zapomniała, że rok 1887 był rokiem srebrnego
jubileuszu kapłańskiego ich czcigodnego przełożonego. W niedzielę 16-go października
objawiła mu ona z radością swą miłość i wdzięczność: „Jakiż to piękny ten dzień 16-ty
października! To właśnie dzisiaj świętowaliśmy na cześć naszego drogiego i czcigodnego
Przełożonego z okazji jego srebrnego jubileuszu. Rzeczywiście bowiem, 20-go września tego
roku minęło już 25 lat, jak nasz dobry Ojciec przyjął święcenia kapłańskie. Jakaż to radość dla
wszystkich jego dzieci, mogących mu okazać ich miłość i wdzięczność. Uczynili to poprzez
śpiewy i przemowy. Zechciej, o dobry Boże, zachować go jeszcze przez długi czas!”379. Ojciec
Berthier podziękował im za ich uprzejmość i powiedział im: „Drogie dzieci, być może nie
odpowiedziałem w sposób wystarczający na łaski, których dobry Bóg mi udzielił; dlatego
zechciejcie prosić w tym dniu w waszych modlitwach, bym potrafił to czynić zawsze lepiej i
żebym był naprawdę misjonarzem Matki Bożej Płaczącej”380. Jubilat odprawił uroczystą sumę
w nowej kaplicy, którą tegoż samego ranka poświęcił. 21-go grudnia czterech nowych
kapłanów zostało wyświęconych w biskupiej kaplicy, „co podnosi, pisze kronikarz, liczbę
kapłanów zgromadzenia do 39-ciu”381.

Pielgrzymka do Rzymu
W kwietniu 1888 roku papież Leon XIII obchodził złoty jubileusz swych święceń
kapłańskich. Z tej okazji, „ojciec Berthier, w towarzystwie czcigodnego ojca Archier,
przełożonego generalnego, a także ojców Pajot i Beynet, udał się do Rzymu”. Wieźli oni dla
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papieża skromny podarunek Instytutu oraz ich całkowite oddanie się Stolicy Apostolskiej.
Jechali „jednocześnie prosić o aprobatę dla Instytutu i jego konstytucji”382. Z pobytu w
Rzymie pewien świadek przytacza dwa fakty, dotyczące Jana Berthiera, które musiały go w
sposób wyjątkowy uderzyć: „Pewnego dnia, gdy był on wyczerpany ze zmęczenia i dlatego,
że zapadał już zmierzch, zaproponowano mu, by udał się już na spoczynek. Nie mogę,
odpowiedział, nigdy nie pozostawiam jakiegoś listu bez odpowiedzi; napisał do mnie pewien
nieszczęśliwy młody człowiek, muszę go uspokoić”383. Innego z kolei dnia, „było to w kościele
świętego Ignacego; ponad 80-ciu kapłanów czekało na możliwość odprawienia Mszy św.
Wszyscy przeciskali się, by jak najszybciej móc odprawić Mszę. Ojciec Berthier, widząc, że jest
ostatni ze wszystkich, odmawiał spokojnie swój brewiarz; z pewnością czekałby jeszcze
długo, gdyby pewna znajoma osoba nie poczyniła za niego odpowiednich kroków, i uczyniła
to w sposób skuteczny, albowiem mógł on odprawić Mszę św. przy ołtarzu św. Ignacego,
zarezerwowanym w tym dniu tylko dla biskupów”384. W drodze powrotnej nasi pielgrzymi
zatrzymali się w Asyżu, stamtąd zaś udali się do Loreto, „gdzie dotarli o godzinie pierwszej w
nocy i musieli spędzić noc na jakichś starych niewygodnych krzesłach, ponieważ hotele były
przepełnione pielgrzymami”385. Po otwarciu bazyliki, weszli do niej, by się pomodlić. Ojciec
Berthier, bez wskazania swych preferencji, zgodził się na odprawienie Mszy św. przy
pierwszym wolnym ołtarzu. Ojciec Beynet krzyknął z zachwytu, chcąc odprawiać przy
głównym ołtarzu. „Dzieci moje, odpowiedział ojciec Berthier, dobry Bóg i dobra Matka są
wszędzie i zadawalają się naszymi pragnieniami”386. 23-go kwietnia przyjechali oni do
Loèche: „W następnych dniach, zanotował kronikarz, nasz kochany ojciec Przełożony dzielił
się z nami wieczorem w kaplicy swymi wrażeniami z podróży; podniosło to jeszcze bardziej i
ożywiło w naszych sercach uczucia, którymi wcześniej były już one wypełnione w stosunku
do stolicy świata chrześcijańskiego i jej świetnego i wzniosłego zwierzchnika”387. Nazajutrz po
ceremonii święceń z miesiąca czerwca, w czasie której ks. biskup Jardinier wyświęcił „3
kapłanów, 6 diakonów, a 17-tu uczniów przyjęło święcenia niższe”388, Jan Berthier wyjechał
na La Salette w towarzystwie 5-ciu pierwszych nowicjuszy, wywodzących się ze szkoły
apostolskiej w Loèche.
Dymisja
Od 24-go do 28-go lipca miała miejsce na La Salette kapituła generalna. Jan Berthier
został na nowo wybrany asystentem i rada generalna mianowała go przełożonym Loèche i
dyrektorem generalnym szkół. Ojciec Thomas zastąpił go w funkcji sekretarza generalnego, a
ojciec Chapuy w funkcji monitora przełożonego generalnego389. Kilka miesięcy później, Jan
Berthier poprosił radę generalną o przyjęcie jego dymisji z funkcji przełożonego domowego,
a cztery miesiące później złożył także rezygnację ze stanowiska dyrektora generalnego szkół.
W czasie sesji z 02.12.1888 rada przyjęła dymisję z przełożonego domowego, a na sesji z
24.04.1889 zgodziła się na rezygnację ze stanowiska dyrektora seminarium i szkoły
apostolskiej. Jakie były jednak powody, które popchnęły Jana Berthiera do złożenia tych
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dwóch powyższych dymisji? Pewien świadek pisze: „Seminarium jak i szkoła apostolska
funkcjonowały doskonale pod ojcowskim, solidnym kierownictwem, kiedy to w grudniu tego
roku (1888) rada generalna udzieliła zgody na jego rezygnację ze stanowisk dyrektora i
przełożonego domowego, by mógł całkowicie oddać się posłudze misji i rekolekcji”390. Trzeba
też uwzględnić to, że między dwoma złożonymi dymisjami, Jan Berthier zredagował swój
testament duchowy, który zaczyna się od następujących słów: „Umierając zostawię sporą
liczbę dzieci. Im wszystkim życzyłem jak najwięcej dobra i moim wielkim bólem byłaby myśl,
że nie wszyscy wytrwaliby w powołaniu zakonnym, w bojaźni i miłości Bożej... Moim wielkim
pragnieniem była chęć zobaczenia rozwoju tegoż dzieła. Liczę, że po mojej śmierci wszyscy ci,
których wychowałem, włożą do tego dzieła całe swe serce i rozwiną je bardziej, niż ja sam
zdołałem to uczynić”391. Napisanie tego testamentu nasuwa przypuszczenie, że Jan Berthier
miał wówczas wrażenie bycia już bliskim śmierci. Według niektórych świadków w tym
okresie był on poważnie chory: „Przybity przez wiele tygodni do łoża boleści, pisze jeden z
nich, zlecił przymocowanie do jego łóżka małego pulpitu; w ten sposób mógł kontynuować
swoją pisarską pracę”392. Inny znów świadek pisze: „Pewnego dnia, gdy przenieśliśmy go
chorego do ogrodu, natychmiast zaczął pisać. Skoro mu powiedziałem, żeby odpoczywał,
odparł mi: ależ dziecko moje, ponieważ dobry Bóg zostawia mi zdrową głowę, trzeba, żebym
ją zaciągnął trochę do pracy” (List ojca J. Pinardy do ojca Ramers z 20.12.1926; AB). Do złego
stanu zdrowia trzeba też dorzucić fakt, że jego metoda wychowania była podważana przez
niektórych współbraci. Głównie zarzucano mu, że zbyt dużą uwagę poświęcał pracy fizycznej,
czyniąc to kosztem studiów oraz że nie był zbyt wymagający przy przyjmowaniu nowych
uczniów (List ojca J. Pinardy do ojca Ramers z 20.12.1926; AB). Z pewnością ze względu na te
wszystkie czynniki, wolał on podać się do dymisji z funkcji przełożonego domowego i
dyrektora szkoły. W roku szkolnym 1889-1890 zastąpił go ojciec Perrin jako dyrektor szkoły, a
ojciec Maron jako przełożony domu. Kapituła generalna z maja 1891 roku wybrała ojca
Chapuy na przełożonego generalnego, zastępując tym samym ojca Archier, który został
pierwszym asystentem, a Jan Berthiera na nowo wybrano drugim asystentem, a także
monitorem przełożonego generalnego393. Tegoż samego roku zdecydowano zamknąć szkołę
apostolską w Loèche i, jak zanotował kronikarz, „08-go lutego 1892 roku ojciec Arthaud udał
się do rezydencji w Grenoble, przywożąc ze sobą dwóch uczniów pozostałych ze szkoły w
Souste”394.
Jan Berthier: przełożony i wychowawca
„Jan Berthier był zawsze dla swych dzieci z seminarium wzorem głębokiej pobożności,
zawziętej pracy, zapomnienia o samym sobie, ojcowskiej dobroci dla swych podwładnych,
umiłowania zakonnego życia wspólnotowego”395. Pewien świadek, który został przyjęty do
szkoły apostolskiej na La Salette w wieku lat dwunastu i pół napisał: „Już od tego tak
młodego wieku, cnoty ojca Berthier wydały mi się tak autentyczne, że byłem nimi podbity...
Zawsze miałem przed sobą obraz człowieka modlitwy, pozwalającego na wydobywanie się z
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jego ust, jakby mimochodem, częstych aktów strzelistych”. To nieustanne zjednoczenie z
Bogiem objawiało się „poprzez gorliwość, w której chciał on dotrzeć do wszystkich kategorii
społeczeństwa, by wszystkie pozyskać dla Jezusa Chrystusa. Stąd też ten szybki i
nieprzerwany rozkwit jego dzieł” (List ojca J. Pinardy do ojca Ramers z 20.12.1926; AB).
Pewien świadek donosi, że „21-go czerwca 1890 roku w bazylice na La Salette, ojciec
Berthier głosił kazanie w czasie uroczystości naszych obłóczyn na temat słów Naszego Pana:
« Pójdźcie za mną, a ja was uczynię rybakami ludzi ». Jego nawoływanie do przyszłego
duszpasterstwa było tak bardzo ponaglające, że wywarło na nas ogromne wrażenie; było nas
piętnastu” (List ojca Marie-Augustin Rivoire, kartuza i byłego ucznia Jana Berthiera do ojca
Ramers, z dnia 24-go stycznia 1927 roku; AB).
Jeśli przeznaczył on ograniczone tylko miejsce na studia klasyczne, to dlatego, że
„widział jak nieliczni są starsi ojcowie i jak najszybciej chciał dać im pomocników w
kapłaństwie”; niemniej precyzuje pewien świadek: „Muszę powiedzieć, że sprawa miała się
całkowicie inaczej, jeżeli chodzi o studia filozoficzno-teologiczne. W tym punkcie nasz
Czcigodny Ojciec przodował i nauczanie jego, zawsze jasne, wręcz pociągające, oparte na jak
najbardziej skrupulatnej ortodoksji, pozwoliło nam zrobić czy to z moralnej, czy też z
dogmatyki, naprawdę pogłębione studia” (List ojca J. Pinardy do ojca Ramers z 20.12.1926;
AB). Było wielką szansą mieć go za profesora; „posiadał on tajemnicę, dzięki której w
najwyższym stopniu potrafił zainteresować młodego słuchacza i wpoić mu umiłowanie
natężonej i nieustannej pracy”396. Przy przyjmowaniu uczniów, zauważa świadek, „ojciec
Berthier mógłby być nie tak wyłącznie osobistym... Instynktownie, przyjmował ich. Pewnego
dnia, wbrew mej opinii, przyjął on dziecko z Loèche, które miało wygląd kretyna”.
Zwróciwszy mu uwagę, że nawet prałat zdziwił się tym przyjęciem, powyższy świadek
usłyszał brutalną odpowiedź: „Kim jest ojciec, by móc sądzić ludzi po ich wyglądzie? W
stosunku do mnie jest ojciec niewdzięcznikiem!”397. Praca fizyczna była częścią jego metody
wychowawczej: „Wychodząc z założenia, że o tyle, o ile to możliwe, trzeba jeść chleb zdobyty
pracą rąk własnych, a także, że przyszły misjonarz musi w wielu sprawach sam sobie
wystarczyć, ojciec Berthier podporządkował swych młodych zakonników do wytężonej pracy
fizycznej, aby w ten sposób wychować ich do ducha wyrzeczenia i duszpasterskiej
wytrzymałości”398. Trzeba dorzucić, że uprawa rolna posiadłości stanowiła wraz ze sprzedażą
książek, największe źródło dochodu; trzeba było więc we własnym zakresie jakoś sobie
radzić. To zwłaszcza pierwsze miesiące były zawsze trudne; byli uczniowie określili je jako
„heroiczne”: „Ci, którzy przez nie przeszli, zachwycają się teraz opowiadaniem o
bohaterskich czynach tamtych czasów, pobudzając tym radosne reakcje otoczenia.
Opowiadają oni między tymi wielkimi wyczynami, jak to nie mając jeszcze wołów do
ciągnięcia pługa, sami – spontanicznie – zaprzęgli się i gdy lina się zerwała, wszyscy znaleźli
się powaleni w bruździe. Ale nie przeszkadzało to w radości z wzięcia brzemienia razem z
nimi”399. W domu było miejsce na pracę dla ludzi o wszystkich uzdolnieniach: „W ten sposób
były na przykład pod czujnym okiem ojca Berthiera, prawdziwego mistrza rzemiosła, grupy
prawdziwych murarzy, malarzy, stolarzy, introligatorów, rybaków czy też pszczelarzy. Grupą,
do której zawsze trzeba było dobrze dobrać pracowników, była grupa drukarzy”400. Jeżeli
chodzi o uczniów szkoły apostolskiej, „to tak samo jak klerycy, większość czasu wolnego
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poświęcali na pracę fizyczną; oni także, podobnie jak klerycy, podzieleni byli na różnego
rodzaju grupy, każda pod kierownictwem jakiegoś ojca albo kleryka... wszyscy nosiliśmy strój
cywilny, a klerycy odziani byli w długą niebieską bluzę, zachodzącą aż do kolan”401. Jan
Berthier zarażał innych swym zapałem do pracy: lubił on „poświęcać część swego czasu
wolnego na doglądanie i kierowanie pracami fizycznymi. Chodził od grupy do grupy,
rozmawiając z każdym po przyjacielsku, rozbawiając nas i zachęcając miłymi słowami, a także
dając dobry przykład, biorąc się za łopatę czy też za kilof. W czasie tych wolnych chwil „jego
dusza bez większego wysiłku wznosiła się ku Bogu, w podziwie dla piękna natury... Wpadał w
zachwyt przed polnym kwiatem i korzystał z tego, by wychwalać Stworzyciela”402.
Według pewnego świadka, „ojciec Berthier posiadał kult ścisłego przestrzegania reguł
zakonnych i budującą punktualność, z jaką odprawiał swe praktyki pobożne; był dla nas
mocnym środkiem pobudzającym, by być wiernymi w wykonywaniu tych wszystkich praktyk.
Ten sam świadek ilustruje swoje spostrzeżenie dwoma następującymi przykładami:
„Pewnego roku, kiedy to miał problemy z nogami i nie mógł chodzić, przynoszono go zawsze
w fotelu na wszystkie zebrania wspólnoty, ponieważ w niczym nie chciał się zaniedbać”.
Innym razem, „nazajutrz po pewnej długiej podróży, po nocy spędzonej w pociągu, byliśmy
mocno zbudowani, widząc go jak wstał o tej godzinie co zawsze”403. Jeżeli zaś chodzi o
wyżywienie, to pewien świadek stwierdza, że nie było ono „ani wystarczające, ani zdrowe”,
nie uściślając jednak czy było tak zawsze, czy tylko czasami. Sytuacja ta z pewnością istniała
na początku, kiedy to miano jedynie rzeczy niezbędne do życia i kiedy nie można było jeszcze
liczyć na eksploatację posiadłości. Jednakże w całości „jedzenie było obfite, ale wcale dla nas
nie było najważniejsze. Każdy miał do posiłków jedynie jeden talerz i blaszany kubek... Po
posiłku stos ziemniaków, rzepy i marchwi opanowywał stoły – obierano je, śpiewając
radosne pieśni; ojciec Berthier był razem z nami, biorąc udział w naszej radości”404. Wszyscy
podkreślają tę radosną atmosferę panującą we wspólnocie, nawet za tzw. czasów
heroicznych, kiedy to przede wszystkim żałowano „Świętej Góry” – według tego co pisał Jan
Berthier w miesiąc po przybyciu do Loèche: „Jesteśmy tu szczęśliwi wszyscy razem, niemniej
brakuje nam Świętej Góry, którą niestety nie wszędzie można znaleźć!”405. Tę radosną
atmosferę tworzył on dzięki swej prostocie, przywiązaniu do życia wspólnotowego i swej
wielkiej dobroci: „Jako wychowawca, pisze pewien świadek, ojciec Berthier był bardzo dobry;
raczej go lubiano, niż się go obawiano. « Bądźcie dobrzy dla wszystkich » - mówił nam często.
Potrafił dotrzeć do wszystkich, nawet najbardziej nieśmiałych. Przepytując pewnego dnia
jakieś nieśmiałe dziecko, powiedział mu w sposób ojcowski: « Ależ dziecko moje, odpowiedz
mi. Widzę, że masz okulary, a ci wszyscy, którzy je mają, są naukowcami », i dobry ojciec,
mówiąc w ten sposób, uśmiechał się, albowiem on sam też nosił okulary, po czym
przychodziła odpowiedź na postawione pytanie i już pierwsze lody były przełamane”406.
Jednakże gdy chodziło o „złe usposobienie, albo manię krytykowania domu”, to wówczas
zdarzało mu się mieć porywcze reakcje, które wywierały na otoczeniu „niezatarte wrażenie”,
jak o tym wspomina pewien świadek407.
Jan Berthier miał otwarte oczy na chorych i przejmował się ich zdrowiem. „Mimo
doświadczeń i chorób, mających miejsce w pierwszym roku, pisze on, śmierć uszanowała
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naszą drogą młodzież przez całe cztery lata”408. Za jego przełożeństwa zmarło w szkole św.
Józefa w Corps dwóch uczniów: Joseph Sahuc i Henri Dussert; pierwszy zmarł z powodu
„wyplucia się krwią”, a drugi od zakażenia w kolanie. Z innej zaś strony, kronika z Loèche
opisuje śmierć dwóch kleryków: Alphonse Clément, który był subdiakonem i Joseph Pinet409.
Na temat tego ostatniego, Jan Berthier pisze: „wydawał się on solidny, miał świeży rumiany
wygląd cery. Ale kaszel, który opierał się lekarstwom, zaczął nas coraz bardziej martwić, a
lekarz nie potrafił go zlikwidować. Miesiąc później plucie krwią jeszcze bardziej wzbudziło
naszą uwagę, podczas gdy temu naszemu drogiemu choremu dało to nadzieję, która od tej
chwili stała się dla niego cenniejsza, niż co innego: nadzieję na szybką śmierć”410. W 1888 i
1889 zmarło czterech kleryków: Justin Gabert, mający 17 lat; Emmanuel Schnider, który
zmarł na łonie swej rodziny; Fridolin Nanzer i Emilien Mariétan, który „wyzionął swego ducha
na naszych ramionach”, uściśla Jan Berthier411. Ten ostatni użył wszystkich będących do
dyspozycji środków, by zahamować chorobę; jednakże nie mógł on zatrzymać nieuchronnie
zbliżającej się śmierci; troszczył się jednak o zapewnienie chorym wsparcia duchowego i
kiedy tylko mógł, starał się zostać z chorymi aż do końca, by im pomóc uczynić z ich śmierci
akt oddania się woli Bożej.
Jakiekolwiek byłyby braki czy nawet błędy pedagogiczne ekipy wychowawczej, za
którą Jan Berthier był odpowiedzialny, to trzeba przyznać, że – tak jak pisze historyk z La
Salette – „w tym, co dotyczy wychowania charakteru i nasycenia duszy w swej najgłębszej
istocie sensem Boga, ich pedagogika jest godna podziwu i bez zastrzeżeń”. I dorzuca on:
„Właśnie ojcu Berthierowi w sposób szczególny należy przypisać zasługę za to
wychowanie”412. To również dzięki jego inicjatywom i zdolnościom organizacyjnym,
zgromadzenie mogło wyjść z „małej liczby”, którą miało na początku. W lipcu 1889 roku, w
kilka miesięcy po swej rezygnacji ze stanowiska dyrektora szkół, Jan Berthier mógł napisać:
„Nasze dzieło liczy ponad 150-ciu młodych ludzi, znajdujących się we Francji i w Szwajcarii.
32 wyświęconych zostało na kapłanów i 5-ciu z nich pracuje na misjach w Norwegii; ponad
40-tu studiuje filozofię albo teologię, z czego paru jest diakonami albo subdiakonami. Za kilka
lat, jeśli miłosierdzie Boże będzie nam sprzyjać, mamy nadzieję mieć 10-ciu nowych
kapłanów rocznie; i liczba ta podwoi się jeszcze później, gdy podwoi się także ofiarność
naszych dobroczyńców”413. „Oddawszy się posłudze kaznodziejskiej, czynił to z taką samą
gorliwością i takim samym sukcesem jak niegdyś”414. Wprowadził on młodych kapłanów do
pracy misyjnej, kontynuując jednocześnie swoje duszpasterstwo przez pisanie książek. Ale
jego troska była skupiona zwłaszcza na młodych ludziach, którzy to, z powodu wieku czy też
ubóstwa, nie mogli zrealizować swego powołania do życia zakonnego i misyjnego. To właśnie
dlatego, aby odpowiedzieć ich pragnieniu, za pozwoleniem i zachęceniem hierarchii, założy
„dzieło spóźnionych powołań dla misji”.
Dzieła opublikowane
W okresie od 1876 do 1894 roku, pośród swych licznych obowiązków i aktywności
duszpasterskiej, Jan Berthier wydał kilkanaście książek, w tym skrót teologii i ważny zbiór
kazań. Sukces tych dzieł ukazuje, że odpowiadały one rzeczywistej potrzebie tej epoki:
408
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Jakie jest moje powołanie i co muszę radzić w wyborze jakiegoś stanu? Rozmowy
Teofila z misjonarzem (Quelle est ma vocation et que dois-je conseiller sur le choix d’un
état ? Entretiens de Théophile avec un missionnaire) - 1878415:
Dziełko to jest skrótem książki: „Stan życia chrześcijańskiego i powołania” (Etat de vie
chrétienne et de la vocation) tegoż samego autora. Przedstawione jest ono w prostszej i
żywszej formie dialogu między misjonarzem (Jan Berthier) i Teofilem (jego młodym
przyjacielem) i przeznaczone jest dla młodzieży i dla tych, którzy mogą jej doradzić w
wyborze powołania.
Kapłan w posłudze misji, rekolekcji i kaznodziejstwa (Le prêtre dans le ministère des
missions, des retraites et de la prédication) – 1883:
To 600-stronicowe dzieło otrzymało Imprimatur wikariusza generalnego Grenoble z
następującym dopiskiem: „Wszystko w pracy ojca jest proste; ale jednocześnie wszystko jest
jasne, solidne i istotne, w sposób doskonały odpowiadające świętej doktrynie. Książka ta
będzie skarbnicą wiedzy w rękach misjonarzy i proboszczów”416. To dowartościowanie z ust
swego byłego profesora dogmatyki ukazuje istotę zalet tej książki, która cieszyła się
ogromnym sukcesem, ponieważ w ciągu 30 lat siedmiokrotnie ponawiano jej wydanie. Jej
autor w pierwszym rzędzie przeznaczył ją swoim uczniom, by ich wychowywać do głoszenia
misji i rekolekcji. Ukazuje w niej owoc swych rozważań i doświadczeń, wypływających z
głoszenia licznych misji i rekolekcji. Daje elementy solidnej doktryny w epoce, kiedy to biskup
de Ségur „wypowiedział wojnę przeciwko ignorancji religijnej sporej części duchowieństwa i
prawie całości wiernych”417.
Wierny i dusza religijna, wyjaśnienie prawd wiary i obowiązków życia
chrześcijańskiego i życia doskonałego (Le fidèle et l’âme religieuse, éclairés sur les vérités de
la foi et les devoirs de la vie chrétienne et de la vie parfaite) – 1883418:
Książka ta jest wykładem doktryny chrześcijańskiej według schematu: wiara –
sakramenty – moralność. Była ona tylko raz wydana, albowiem autor zdecydował wydać ją w
dwóch częściach, gdzie byłoby przedstawione „w sposób całkowity” z jednej strony to, co się
odnosi do wszystkich wiernych, a z drugiej strony – to, co w sposób szczególny dotyczy życia
zakonnego419.
-

Dzieło powołań (L’Oeuvre des vocations) – 1883420:

W pierwszym rzędzie dziełko to napisane zostało dla dobrodziejów: „Dusze ofiarne,
pisze autor, które pomagacie nam swoimi poświęceniem i modlitwami, to właśnie wam
415
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dedykuję tę broszurkę... Mówienie, czym jest nasza działalność, oznacza ukazanie tego,
czego wy dokonaliście. Bez was, byłaby ona niemożliwa”421. W sposób syntetyczny autor
omawia „na tych kilku stronach początki i rozwój naszego misyjnego dzieła, poświęcenia,
jakie wzbudziło, pierwsze owoce, jakie już dało, a także nadzieje, jakie w nim pokładamy”422.
Ostatni rozdział poświęca on temu, co nazywa „naszą ambicją”, którą jest „możliwość
zebrania wszystkich biednych dzieci, które otrzymały od Boga powołanie kapłańskie i
duszpasterskie i które nie mogą być przyjęte gdzie indziej”. Był on smutny z faktu, że
corocznie musiał odmawiać przyjęcia ponad 40 dzieciom, podczas gdy brakowało kapłanów
w parafiach i na misjach. „Jest więc pewne dzieło do zrobienia, podsumowuje on, wielkie
dzieło poprzez rozwój, jakiego może ono nabrać”423.
Sententiae et exempla biblica e veteri et nowo testamento excerpta et ordinata, ad
usum concionatorum, medelatorumque animarum et praesertim iuniorum clericorum,
seminariorumque alumnorum (1886)424 (Sentencje i przykłady biblijne Starego i Nowego
Testamentu, wybrane i uporządkowane, do użytku kaznodziejów, lekarzy dusz a szczególnie
młodych kleryków i alumnów seminariów):
Książka ta, wydana w formie kieszonkowej, jest zbiorem cytatów Pisma św.,
zgrupowanych pod różnymi hasłami, uporządkowanymi alfabetycznie. „Jest ona naprawdę
płodną kopalnią, pomocną w modlitwie, w kaznodziejstwie i w czytaniu duchowym;
książeczka ta powinna być vademecum każdego kapłana”425.

-

Compendium theologiae (1887)426:

Compendium to jest „owocem ponad 30-letniej działalności misyjnej”, jak mówi
autor . Jest to streszczenie najbardziej cenionych podręczników z teologii dogmatycznej i
moralnej, prawa kanonicznego, liturgii oraz filozofii. Jan Berthier przeznaczył je przede
wszystkim dla swych uczniów: „Ad vos praesertim alumni et filii, gaudium meum et corona
mea” (szczególnie dla was, alumni i synowie, radości moja i moja korono), jak napisał w
pierwszym wydaniu łacińskim428. Zwrócił się on zresztą o ich pomoc w jego zredagowaniu:
„Kiedy czcigodny ojciec redagował swą teologię, pisze jeden z byłych uczniów, ja byłem
jednym z tych, którzy byli odpowiedzialni za poszukiwanie w książkach różnych autorów i
następnie za zrobienie streszczenia tematów, których on potrzebował” (List ojca J. Pinardy
do ojca Ramers z 20-12-1926; AB). Autor poprzez tę książkę chciał równocześnie oddać
przysługę swym współbraciom w kapłaństwie, specjalnie zaś „tym, którzy najbardziej są
pochłonięci przez pracę w duszpasterstwie; w ten sposób wystarczy im przeczytać
427
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codziennie jedynie dwie strony, by w czasie jednego roku móc do głębi poznać książkę”429.
Jest to dzieło praktyczne, w swoim rodzaju kompletne, łatwe do analizowania, by znaleźć
odpowiedź na jakieś trudności. Wobec ogromnej pracy i syntezy, jakiej domaga się takie
dzieło, nie można powstrzymać się, by nie podzielić się tą opinią recenzenta: „Zastanawiamy
się, w jaki sposób autor zdołał skondensować tyle rzeczy, tzn. całą teologię, w tak małej
książce”430.
-

Książka dla wszystkich (Livre pour tous) - 1888431:

Jest to książka Jana Berthiera, która była najbardziej poczytna i rozpowszechniona;
została przetłumaczona na 7 języków; tylko wydanie francuskie ukazało się w nakładzie
100.000 egzemplarzy: ostatnie wydanie pochodzi z 1945 roku! Jest to coś więcej niż
katechizm, jest to teologia na poziomie każdego człowieka. W swoim pozwoleniu z
01.01.1894 wikariusz generalny z Grenoble, ks. Mussel, zalecił jej „uważne czytanie
kapłanom i wiernym... Księża proboszczowie, dyrektorzy domów wychowawczych,
nauczyciele i nauczycielki zrobiliby dobry uczynek, dając tę książkę w nagrodę chórzystom,
ministrantom, zobowiązując ich do jej przeczytania w rodzinie. W ten sposób edukacja
religijna rozpowszechniłaby się w ludzie Bożym i dusze nie byłyby już bezbronne wobec
ataków przeciwników Boga”. W okresie, kiedy to „Życie Jezusa” (La vie de Jésus) autora
Renan, aż po wioski rozpowszechniało ideę, że „Jezus nie jest Bogiem, że proboszcz ich
oszukuje, jeśli w ogóle się nie myli”432, Jan Berthier napisał książkę, która ma głębokość
teologii, nie mając jednak jej technicznego aparatu; książka, która oświeca, a także pożywia
pobożność.

-

Dziewica Maryja (La Vierge Marie) – 1888433:

Recenzent nadał tej książce następujący podtytuł: „Katechizm teologiczny o
Najświętszej Dziewicy”. I rzeczywiście, jest to mały traktat mariologiczny, jak pisze autor,
zaadresowany do tych wszystkich, którzy nie znali należnego Maryi kultu, a także do tych
wszystkich wiernych, którzy „w porywach swej pobożności, pociągnięci bardziej przez
uczucia ich serc, niż przez pogłębioną znajomość wielkości Boskiej Dziewicy, nie zawsze
potrafią obronić się przed atakami jednych czy też oziębłością drugich”. Ten mały traktat
zakończony jest rozdziałem poświęconym świętemu Józefowi, którego to przywilej małżonka
i „ojca” łączy w sposób szczególny z Maryją i Jezusem.
Nasz Pan Jezus Chrystus – to, co mu zawdzięczamy (Notre Seigneur Jésus-Christ – ce
que nous lui devons) - 1889434:
W pierwszej części książki autor zarysowuje w wielkim skrócie to, co Stary Testament
oraz filozofia mówią o Chrystusie; później zaś ukazuje on kim jest Jezus Chrystus. Druga część
429
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omawia to, co Chrystus dla nas uczynił. „Ciągle ta sama metoda syntetyczna, pisze
recenzent: skrót uczyniony wielkimi krokami, niemniej bardzo kompletny i bardzo wierny z
życia Mistrza: materia dla wielu tomów... W kropli swego miodu pszczoła kondensuje sok z
wielu kwiatów. W ten sam sposób czyni ojciec Berthier”435.
Metoda asystowania przy umierających (Méthode pour assister les mourrants) –
436
1891 :
W tej małej broszurce autor zwraca uwagę na ważność asystowania przy
umierających i wskazuje jednocześnie na modlitwy, które można zaproponować
umierającym: akty wiary, nadziei, miłości i skruchy. Dalej następuje parę refleksji na temat
ważności aktów miłości doskonałej i konieczności pozostania przy umierającym aż do
ostatniej chwili.

Książka dla dzieci: Bukiet najpiękniejszych kwiatów (Un bouquet des plus belles
437
fleurs) :
Autor pragnie ukazać oczom dziecka przykłady wyciągnięte nie tylko z życia świętych,
ale także z życia „ludzi, którzy nie posiadali ani miłości do Boga, ani nawet wiary w niego”.
Wobec sukcesu tego „bukietu” opublikował on w tym samym stylu: Koszyk najpiękniejszych
kwiatów (Une corbeille des plus belles fleurs)438, a następnie: Wieniec najpiękniejszych
kwiatów (Une guirlande des plus belles fleurs)439, w końcu zaś, ciągle w tym samym stylu,
ukazała się: Książka małych dzieci (Le livre des petits enfants)440. Wspomnieć też trzeba
broszurę wydaną kilka lat wcześniej: Łatwa metoda, przygotowująca małe dzieci do
sakramentu pokuty (Méthode facile pour préparer les petits enfants au sacrement de
pénitence)441: broszura ta przeznaczona dla „ojców, matek, nauczycieli i nauczycielek” jest
swego rodzaju „małym katechizmem dla dzieci”, który przypomina podstawowe prawdy
doktryny chrześcijańskiej, przystosowane do poziomu dzieci, w celu ich przygotowania do
sakramentu pokuty.
Najbardziej godne uwagi słowa i dzieje historyczne (Paroles et traits historiques les
plus remarquables) – 1892442:
Książka ta napisana została dla wychowawców. Tym wszystkim kapłanom, którzy
niedoceniali wagi « cudownych » historii, autor udziela następującego ostrzeżenia: „W
kazaniach byłby prawdziwy brak, jeśli nie byłyby one przyozdobione historiami. Lud prosty
ich potrzebuje; a to właśnie lud, w dużych nawet miastach, przychodzi słuchać kazań. Zresztą
ludzie wykształceni też nimi nie pogardzają. Jakaś krytyka, być może owoc jansenizmu,
uważała za słuszne odcięcie od nas cudowności; człowiek jednak potrzebuje cudowności;
435
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jeśli jej nie znajdzie u bohaterów chrześcijaństwa, to pójdzie ich szukać w wywoływaniu
duchów czy też innych praktykach magicznych, które odbierają wiarę”443. Refleksje te
pobudzone są przez wieloletnią praktykę duszpasterską.
Stan zakonny, jego wybitność, jego zalety, obowiązki i przywileje (L’Etat religieux, son
excellence, ses avantages, ses obligations, ses privilèges) – 1893444:
Dzieło to, pisze wikariusz generalny Grenoble, który dał swoje pozwolenie na jego
publikację, „mieści w sobie nauczanie zdrowej teologii na powyższy temat. Zalety stanu
zakonnego,... obowiązki jakie nakłada – są w nim krótko przedstawione, ale jasno i z
dokładnością doktryny, która charakteryzuje też inne dzieła tegoż samego autora”445.
Przedstawiając „to nowe dzieło niewyczerpanego Jana Berthier”, recenzent podkreśla, że „w
żadnej innej z jego książek, pobożny autor nie dotyka z tak bliska wielkiego i jedynego celu
swych prac, jakim jest dążenie do « uczynienia z ludzi świętych », a przynajmniej postawienie
ich na właściwej ku temu ścieżce”446. Do pewnej zakonnicy, która usprawiedliwiała się, że mu
się narzuca, Jan Berthier napisał: „Moją wielką radością na tym świecie jest pomaganie
duszom, które pragną oddać się Bogu”.

ROZDZIAŁ SZÓSTY - ZAŁOŻENIE NOWEGO ZGROMADZENIA (1894-1895)
„Jest to dzieło na czasie”
W dopisku dołączonym do prośby wystosowanej do papieża Piusa X 03-go marca
1903 roku, Jan Berthier napisze: „W czasie wieloletniej pracy misyjnej, zauważono, że w
parafiach chrześcijańskich spotyka się pewną liczbę młodych ludzi, którzy przekroczyli już
wiek, w którym to na ogół przyjmuje się do szkół apostolskich i do seminariów... Wydaje się,
że Instytut, który mógłby ich przygarnąć... byłby dziełem użytecznym. Projekt ten został
przedstawiony Jego Eminencji Księdzu Kardynałowi Langénieux, który to – po rocznym
oczekiwaniu – zechciał wezwać do Rzymu tego, który ten projekt zaproponował”447.
Rzeczywiście zaś, w 1894 roku projekt ten został przedstawiony przez kardynała
Langénieux448 papieżowi Leonowi XIII. Jan Berthier po raz pierwszy spotkał się z kardynałem
na La Salette: „U schyłku jego posługi biskupiej w Tarbes, pisze on, ksiądz biskup Langénieux
przybył ze swą matką i swą siostrą do sanktuarium Matki Bożej z La Salette. To właśnie tam
mieliśmy szczęście spotkać go po raz pierwszy”449. Trzeba tu wspomnieć też o pewnej
kobiecie z Reims, nazywającej się Barbe. Żartując, mówiła, że była ona „matką świętej
Rodziny” i że nazwał ją tak ojciec Berthier. Spotkała go ona przy okazji swej pielgrzymki na La
Salette. Podbita przez jego zapał misyjny, obrała go jako swego ojca duchownego. A gdy
443
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dowiedziała się, że miał on zamiar założyć zgromadzenie dla spóźnionych powołań,
potwierdziła całkowicie ten projekt i zaofiarowała swą pomoc i swe modlitwy w intencji o
jego powodzenie450. Możliwe też jest, że odegrała ona ważną rolę w kontaktach między
Janem Berthierem a biskupem Langénieux, albowiem była dobrze znana i ceniona zarówno
przez kardynała, jak i wikariusza generalnego Landrieux451.
Jan Berthier miał okazję rozmawiać z kardynałem o swoim projekcie podczas
rekolekcji, które wygłosił w Reims: „Znając już od dawna Jego Eminencję kardynała
Langénieux, pisze on, i widząc go z bliska w czasie dwóch serii rekolekcji wygłoszonych w
jego archidiecezji, a zwłaszcza w czasie rekolekcji kapłańskich dla części jego duchowieństwa,
do wygłoszenia których on sam mnie zaprosił, rozmawiałem z nim długo o tym pomyśle”452.
Rzeczywiście, według „Biuletynu diecezji Reims” ojciec Berthier wygłosił rekolekcje w
klasztorze Binson w dniach od 20-go do 24-go sierpnia 1894 roku: „zebrało się 45 kapłanów
pod przewodnictwem Jego Eminencji Księdza Kardynała. Czcigodny ojciec Berthier, z
misjonarzy z La Salette, autor wielu dzieł teologicznych i pobożnych, przyszedł ze swym
słowem na pomoc rekolekcjonistom”. Na zakończenie rekolekcji, „ksiądz prałat z Vouziers, w
imieniu swych współbraci w kapłaństwie, wyraził radość z powodu przeżycia tych
błogosławionych dni podczas których byliśmy słuchaczami świętych i wzruszających lekcji,
przepełnionych wiedzą i pobożnością, głęboko przenikających w ich szlachetnej i uderzającej
prostocie. Następnie, po podziękowaniu ks. kardynałowi za zachęcenie kapłanów przez swą
obecność i uczestnictwo w rekolekcjach, ksiądz prałat wyraził czcigodnemu ojcu Berthierowi
ogromną wdzięczność rekolekcjonistów za swe tak mądre, tak pouczające i tak praktyczne
konferencje, za które czuli się wobec niego dłużni, a ponieważ kaznodzieja jeden tylko ma cel
– włożyć w serca kapłanów głębokie postanowienie studiowania i wypełnienia swych
obowiązków z wszystkimi szczegółami, jakie są z tym związane, ksiądz prałat zapewnił, że
wszyscy starali się, by cel ten osiągnąć”453.
Jan Berthier wyjechał z Reims ze słowami zachęty kardynała, który doradził mu
kontynuowanie jego pomysłu: „Może ojciec liczyć na mnie, powiedział mu. Za kilka miesięcy
muszę udać się do Rzymu, chcę o tym porozmawiać z kardynałem, który jest sekretarzem
papieża i który z pewnością będzie nam użyteczny”454. Według „Biuletynu diecezji Reims”,
„ksiądz kardynał wyruszył w drogę w piątek 19-go, a dotarł do Rzymu w sobotę 20-go
października”455. Wcześniej zaś, tj. 08-go tego samego miesiąca, na La Salette rozpoczęła się
kapituła generalna, w której uczestniczył ojciec Berthier. Dnia 10-go listopada nadszedł
telegram z Rzymu od kardynała Langénieux, w którym prosi ojca Berthiera, by dołączył do
niego w Rzymie. „Kapituła została przerwana, zanotował kronikarz, 10-go listopada o godz.
16-tej z racji wyjazdu czcigodnego ojca Jana Berthiera do Rzymu oraz głosowania, które
nastąpiło w celu wysłania także do Rzymu innego ojca, odpowiedzialnego za poczynienie
odpowiednich kroków w celu otrzymania misji w Islandii; kapituła przerywa swe sesje, jak i
450
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głosuje za ich odroczeniem”456. Jan Berthier dotarł do Rzymu 11-go listopada. Już nazajutrz
kardynał Langénieux przedstawił ojca Berthiera sekretarzowi stanu, którym był ksiądz
kardynał Rampolla, „aby przedstawił mu projekt, który uznaliśmy godnym na chwałę Bożą”
(Zaświadczenie Jego Eminencji Księdza Kardynała Langénieux z 25-go grudnia 1895 roku, AB).
Kardynał Rampolla stwierdził, że byłoby to dzieło „na czasie”, po czym dodał: „Jestem
przekonany, że Ojciec święty z otwartym sercem je potwierdzi”457. Następnie poprosił go „o
szczegółowe przedstawienie projektu, które to postara się już nazajutrz, tj. 13-go listopada
1894 roku, złożyć u stóp Jego Świątobliwości” (Zaświadczenie Jego Eminencji Księdza
Kardynała Langénieux z 25-go grudnia 1895 roku, AB). Jan Berthier wyłożył więc na piśmie
plan swego dzieła, który następnie wręczył sekretarzowi stanu z dołączonym następującym
listem: „Chciałbym podziękować Jego Eminencji za słowa zachęty, które do mnie skierował i
przekazanie tego projektu na ręce Jego Świątobliwości, po uprzednim zapoznaniu się z nim.
Niech Jego Eminencja poprosi Ojca świętego, by zapoznał się z tym projektem, zanim to jutro
ksiądz kardynał Langénieux złoży mu swą pożegnalną wizytę. On sam, ksiądz kardynał
Langénieux, chce poprosić mych przełożonych o udzielenie wszystkich potrzebnych mi
zezwoleń, bym mógł zrealizować ten projekt, oczywiście jeśli Ojciec święty zechce mi udzielić
swego błogosławieństwa”458. Jan Berthier opuścił Rzym 14-go listopada, w dniu, w którym
kardynał Langénieux spotkał się z papieżem: „zlecił mi on, by ojcu przekazać, pisze kardynał,
iż dzieło to spodobało mu się i że je błogosławi. Ojciec święty sam chciał zlecić napisanie w
tym duchu listu do ojca Berthiera; ale ponieważ ojciec chciał opuścić Rzym bez opóźnień,
dlatego zobowiązałem się do przekazania ojcu błogosławieństwa Leona XIII. Jego
świątobliwość uczynił mnie protektorem tegoż dzieła i dał mi wszelką władzę, by pomóc ojcu
Janowi Berthierowi w postawieniu na nogi tegoż przedsięwzięcia, przeegzaminować reguły, a
także – jeśli to konieczne – rozwiązać więzy, jakie łączą ojca Berthiera ze Zgromadzeniem z La
Salette” (Zaświadczenie Jego Eminencji Księdza Kardynała Langénieux z 25-go grudnia 1895
roku, AB). W dziesięć dni po powrocie do Francji, Jan Berthier, „z sercem pełnym
wdzięczności za błogosławieństwo, jakiego Ojciec święty zechciał mi udzielić za
pośrednictwem kardynała Langénieux, ośmielam się Mu ofiarować, jako skromny dowód
wdzięczności, książki, które wydałem dla kapłanów. Jeśli Jego Świątobliwość zechce je
pobłogosławić, ufam, że książki te rozpowszechnią się i uczynią trochę dobra moim
współbraciom w kapłaństwie”459. Za pośrednictwem kardynała Rampolla, papież
podziękował mu za to: „Jego Świątobliwość powierzył mi miły obowiązek wyrażenia jego
wdzięczności. Jednocześnie Ojciec święty pochwala troskę, z jaką ojciec pracuje nad
świętością stanu kapłańskiego... Z całego serca udziela on apostolskiego błogosławieństwa, o
które ojciec prosił”460.
Trudności Jana Berthiera ze swym zgromadzeniem
Kapituła generalna przerwana na La Salette 10-go listopada, pisze kronikarz,
„wznowiona została 19-go listopada w Grenoble, a zakończyła się wyborami dnia 29-go tegoż
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samego miesiąca”461. Cztery dni przed zakończeniem kapituły kardynał Langénieux napisał
do Jana Berthiera: „Otrzymałem od waszego przełożonego list, w którym prosi mnie o
opisanie tego, co się wydarzyło w Rzymie. W całej prostocie opowiedziałem mu wszystko i
dorzuciłem, że będzie trzeba, by wyraził zgodę na dzieło w tak gorący sposób poparte przez
Ojca świętego i nad którym to powierzył mi opiekę, dając mi jednocześnie całą konieczną w
tej sprawie władzę”462.
Tegoż samego dnia kardynał napisał do ojca Chapuy: „Rzeczywiście jest prawdą, że
Ojciec święty wyraził zgodę, pochwalił, zachęcił i pobłogosławił projekt dzieła dla
spóźnionych powołań ojca Berthiera. Ten święty człowiek przedstawił już plan tegoż dzieła
kardynałowi, który jest sekretarzem stanu i który zobaczył w tym natchnienie Boga,
odpowiadającego na troski, które on sam wzbudził. Dlatego też chciał on natychmiast
zapoznać z tym Ojca świętego. Miałem moją audiencję nazajutrz; i nie zdziwiłem się widząc,
że papież był już na bieżąco i jednocześnie gotów do poparcia tego projektu; jest to dzieło na
czasie, powiedział mi Jego Świątobliwość, i pragnę, by zrealizowało się ono jak najszybciej.
Następnie, z niewysłowioną dobrocią zechciał mi zaproponować, abym był jego protektorem
i abym pomógł ojcu w założeniu tego dzieła... Otrzymałem od Chrystusowego Wikarego
wszelką władzę, by postawić ojca Berthiera na drodze, na którą wzywają go jego gorliwość i
nieomylne znaki opatrznościowe. Możecie więc, Czcigodny Ojcze, bez obaw wesprzeć to
przedsięwzięcie, w którym wasze zgromadzenie znajdzie nową okazję, by służyć Kościołowi,
bez innych wyrzeczeń, jak tylko pozostawienie jednego z jej członków, by w sposób wolny
poszedł za intuicją pochodzącą od Boga, jak to orzekła Stolica Apostolska”463. Po otrzymaniu
tego listu, ojciec Chapuy przekazał jego treść ojcu Berthierowi, który to napisał do kardynała:
„Ten dobry ojciec zrozumiał, że Ojciec święty zezwolił mi na rozpoczęcie tego dzieła i dlatego
nie uczynił mi na ten temat żadnych uwag. A ponieważ wybory nie miały jeszcze miejsca, już
wcześniej powiedziałem mu, że jestem nastawiony na odmówienie przyjęcia wszelkiej
funkcji, aby być bardziej wolnym. On mi jednak tego nie doradza, mówiąc, że być może będę
mógł zająć się moim nowym przedsięwzięciem, zachowując jednak moje funkcje. Zostałem
więc ponownie wybrany asystentem, z założeniem, że złożę rezygnację, jak tylko będzie to
konieczne. Ten dobry ojciec obdarza mnie zaufaniem bardziej niż kiedykolwiek; pozwolił mi
rozpocząć poszukiwanie pierwszych kandydatów i już o tym myślę... Jak tylko uzyskam
aprobatę, mam nadzieję, że z odwagą będę mógł rozpocząć działania – jeśli tylko Bóg doda
mi sił”. W odpowiedzi, kardynał napisał: „My, B.M. Kardynał Langénieux, arcybiskup Reims,
oświadczamy, że Jego Świątobliwość Leon XIII na audiencji z 15-go listopada (sic! Trzeba
czytać „14”), wydelegował nas do pobłogosławienia, zachęcenia i opiekowania się dziełem
spóźnionych powołań, które zaproponował mu czcigodny ojciec Berthier ze wspólnoty
zakonników z La Salette. W konsekwencji udzielamy czcigodnemu Ojcu wszelkich wyżej
wymienionych pozwoleń, władz i zaleceń” (Cf. List J. Berthiera do kardynała Langénieux z 04go grudnia 1894 roku; AB). Nie pozostawało więc nic więcej jak tylko otrzymanie zezwolenia
ze strony przełożonych ze swego zgromadzenia: „Może ojciec powiedzieć, pisze kardynał na
ten temat do Jana Berthiera, że nie tylko ma ojciec zgodę na założenie dzieła dla powołań
spóźnionych, ale że Ojciec święty zaangażował ojca do tego, osądzając to dzieło jako
pożyteczne i na czasie. Może ojciec dorzucić, że aby ułatwić przeprowadzenie tego
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przedsięwzięcia i ukazanie zainteresowania się nim, Jego Świątobliwość zechciał dać mi
wszelką konieczną władzę, aby w ten sposób zapewnić ojcu doskonałą wolność działania i
pozwolić ojca sumieniu być w porządku w stosunku do zobowiązań, wynikających ze ślubów
zakonnych i obowiązków spoczywających na ojcu wobec waszej wspólnoty... Niech wasi
przełożeni z całą ich władzą pomogą ojcu... i pewnego dnia w ojca dziele znajdą oni cenną
pomoc dla ich własnych przedsięwzięć. Według mnie byłoby godne pożałowania uczynienie
koniecznym oddzielenie się, które będzie jednak niezbędne, jeśli będzie tego wymagać nowa
misja ojca. Niech wasza rodzina zakonna zechce ojcu zostawić pełną i całkowitą wolność”464.
List ten daje do zrozumienia, że przedsięwzięcie Jana Berthiera spotkało się ze
sprzeciwami na łonie jego zgromadzenia. Ksiądz Compant, wikariusz generalny z Reims,
któremu arcybiskup zlecił rewizję konstytucji ojca Berthiera i który z tej to racji od samego
już początku przyglądał się z bliska historii założenia nowego zgromadzenia, potwierdza, że
dla zrealizowania swego dzieła Jan Berthier musiał poważnie walczyć ze swymi współbraćmi
z La Salette i że nie chciał opuścić swego zgromadzenia, ale jednocześnie czuł się
wewnętrznie popchnięty do zbawiania spóźnionych powołań; i dorzuca on, że Jan Berthier
„wolałby związać swe nowe dzieło ze zgromadzeniem z La Salette”465. Ten ostatni punkt
widzenia zostaje też potwierdzony przez innego świadka, który mówi: „Jego początkowym
pomysłem było kontynuowanie swego dzieła dla spóźnionych powołań na La Salette.
Jednakże zgromadzenie tego nie chciało. Zresztą sprzeciwiło się też ono jego skróconemu
programowi studiów klasycznych”466. Ze swej strony ojciec Perrin MS, który w okresie tym
był członkiem rady generalnej, napisał do Jana Berthiera, „że nie obawia się zasygnalizować,
że wspólnota nie wierzy, by mogła wziąć w ręce Dzieło, które nam ojciec zaofiarował”467.
Jeżeli chodzi o odłączenie się, co było wyjściem ostatecznym, nikt go sobie nie życzył: ani
kardynał, a tym bardziej Jan Berthier, który wyznał, iż „wolałby lepiej umrzeć, niż nie być
członkiem zgromadzenia”468. Ostatecznie uniknięto odłączenia się. W czasie sesji z 11-go
stycznia 1895 roku, rada generalna udzieliła zezwolenia Janowi Berthierowi na zajęcie się
„dziełem spóźnionych powołań dla misji zagranicznych” (Cf. AMS). 12-go stycznia Jan
Berthier napisał do kardynała Rampolla: „Rada generalna zgromadzenia, wczorajszą decyzją,
zezwoliła mi na zajęcie się tym dziełem, zachowując jednocześnie wszystkie prawa
misjonarza z La Salette... Oto jestem więc wolny do wykonania mojego projektu i sprawy
potoczyły się polubownie, tak jak w mym sercu tego szczerze pragnąłem”. Po czym dorzuca
on, że w najbliższych dniach uda się do Reims, zaś bezpośrednio stamtąd spróbuje „pojechać
do Holandii i Belgii, gdzie chciałbym przemierzyć wszystkie biskupstwa i wszystkie seminaria”
(List Jana Berthiera do kardynała Rampolla z 12-go stycznia 1895 roku; oryginał w: Arch.
Vatic., kopia w: AB). Mając w ten sposób otwartą drogę, Jan Berthier zaangażował się
całkowicie w to dzieło ze znaną mu już wiarą i gorliwością. Z wikariuszem generalnym
Compant, wypracował on w Reims tekst konstytucji, który kardynał pochwalił w ten sposób:
„Po przeegzaminowaniu konstytucji Misjonarzy Świętej Rodziny dla spóźnionych powołań i
Sióstr pomocniczych tegoż dzieła, uznajemy je jako właściwe do zapewnienia uświęcenia
osób, które wiernie będą ich przestrzegać i do osiągnięcia celu, jaki sobie obrał czcigodny
ojciec Berthier, misjonarz z La Salette. Jesteśmy szczęśliwi, mogąc udzielić tego świadectwa
na korzyść przedsięwzięcia pobłogosławionego przez naszego Ojca świętego i którego
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protektorem Jego Świątobliwość zechciał mnie uczynić”469. Zaopatrzony w powyższy
dokument, Jan Berthier mógł więc udać się do „biskupstw i seminariów”.
Kardynał musiał poinformować Jana Berthiera o liście, otrzymanym od ojca Chapuy,
który był mocno zatroskany „w związku z przedsięwzięciem rozpoczętym przez ojca
Berthiera”, w którym to wręcz dostrzegał „poważne niebezpieczeństwo dla zgromadzenia”.
Kardynał odpowiedział przełożonemu generalnemu, że rozumie jego troski, „ale bardziej
przecież zależy od was, aniżeli od niego czy zechcecie zmienić w błogosławieństwo dla waszej
zakonnej rodziny to, co nazywacie wielkim niebezpieczeństwem... Nic nie zostaje do
zrobienia, dorzuca, jak tylko jeszcze bardziej zacieśnić więzi, które w sposób nierozerwalny
związały tego wyśmienitego zakonnika z waszym Stowarzyszeniem, które to będzie mogło
skorzystać z prac duszpasterskich tegoż Bożego człowieka... proszę nie dać się zastraszyć
tymi małymi trudnościami, wynikającymi z jedynie pozornej separacji. Wobec wszystkich
okażcie, że jesteście dumni z jednego z waszych synów, pozostającego wam zawsze wiernym
w swym sercu”470. Nie posiadając listu ojca Chapuy, można jedynie snuć przypuszczenia na
temat tego, co mogło oznaczać słowo „poważne niebezpieczeństwo”. Nie można zapominać
o wielkim oddziaływaniu, jakie miał Jan Berthier, dzięki swemu duszpasterstwu i swym
książkom, na wiernych, ale także i na kapłanów. Jeden z braci zakonnych z La Salette napisał
wręcz, że „czcigodny ojciec Berthier był uosobieniem La Salette”471, co pozwala zrozumieć, że
jego oddalenie się mogłoby spowodować, przynajmniej chwilowo, pewne szkody dla
zgromadzenia Saletynów, jak i ich przedsięwzięć472. Niemniej te powyższe nieporozumienia
nie zmieniły szacunku, którym na ogół ojcowie z La Salette darzyli swego współbrata;
niektórzy wyrazili mu otwarcie całkowite ich wsparcie, głęboką przyjaźń czy nawet wielki
podziw – tak jak to napisał pewien świadek: „Mimo rozbieżności punktów widzenia między
czcigodnym ojcem Berthierem a pozostałymi wyższymi przełożonymi, ci ostatni mówili nam
o nim zawsze z jak największym szacunkiem i poważaniem... i w sposób uroczysty
oznajmiano nam każdorazowy jego przyjazd na Świętą Górę”473.
W poszukiwaniu lokalu – pierwsza podróż do Holandii
W końcu XIX wieku Francja nie zapewniała wystarczających gwarancji dla założenia
nowego zgromadzenia zakonnego: „Przewidując, że wkrótce Francja zacznie wypędzać ze
swej ziemi instytuty zakonne albo zawężać coraz bardziej wolność ich działania, pisze Jan
Berthier, postanowiłem poszukać regionu bardziej tolerancyjnego. Dlatego też z Reims
udałem się do Holandii, tak bardzo gościnnej i pokojowej; znalazłem tam zresztą oddanych
przyjaciół w Północnej Brabancji”474. To na La Salette po raz pierwszy Jan Berthier spotkał
tych „oddanych przyjaciół”, do których między innymi należał pan Martin Brouwers,
właściciel zakładów włókienniczych w Tilbourgu. Ten zaś miał brata, który był proboszczem i
zarazem kanonikiem katedry świętego Jana w Bois-le-Duc oraz bratową, duchową córkę Jana
Berthiera, która wstąpiła do klasztoru sióstr Wizytek, przybierając imię siostry Johanna
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Salesia475. „Siostra Johanna Salesia Mathysen, pisze ojciec Berthier, poleciła mnie swemu
szwagrowi panu M. Brouwers z Tilbourga”476. Klasztor Wizytek zaofiarował Janowi
Berthierowi zakwaterowanie. Według postulantki siostry Marii Raphaëli, furtianki, przyjechał
on do klasztoru skostniały z zimna, ale nie uskarżał się, mówiąc, że to dla niego dobre,
albowiem taka była wola Boża477. Pewnego dnia powie on swym dzieciom, że przyjechał do
Holandii ze „straszną gorączką”, „nie mając żadnych środków utrzymania, za wyjątkiem paru
dusz miłosiernych”478. Ksiądz Sanders, będący wikarym w parafii św. Denis w Tilbourgu i
który, jak pisze ojciec Berthier, „był dla mnie bardzo dobry przy moim przyjeździe do
Holandii”479, potwierdził, że Jan Berthier wyglądał na bardzo zmęczonego. Dorzucił on, że był
to prawdziwy kapłan, święty człowiek, umartwiony, który znał się na wielu rzeczach i
posiadał wiedzę uniwersalną. Jeżeli chodzi o jego przedsięwzięcie, to duchowieństwo było
sceptycznie do niego nastawione480. Za pośrednictwem kanonika Brouwers, Jan Berthier
został przyjęty na audiencji przez księdza Van de Ven, biskupa z Bois-le-Duc: „Przedstawiłem
mu, pisze Jan Berthier, wraz z listem kardynała Langénieux, decyzję rady generalnej, której w
tym czasie byłem jeszcze asystentem, i która pozwala mi na przedsięwzięcie tegoż dzieła.
Jego Eminencja bez wahania powiedział mi: «Proszę szukać w mojej diecezji lokalu, który by
ojcu odpowiadał, a ja go później zaaprobuję »”481. Jednakże sezon nie był sprzyjający do
takowych poszukiwań: „Było to w środku zimy 1895 roku. Północna Brabancja była pokryta
śniegiem, trudno więc było znaleźć miejsce, gdzie dzieło to mogłoby ulokować się w
zdrowotnych warunkach. Pozostawiając więc życzliwości przyjaciół z Holandii troskę o
zasięgnięcie informacji na temat odpowiedniego lokalu do wynajęcia czy też kupna,
opuściłem Brabancję”482. Przed wyjazdem jednak, Jan Berthier skierował słowa
podziękowania do biskupa Van de Ven: „Odczuwam potrzebę podziękowania Jego Eminencji
za życzliwość, z jaką zechciał przyjąć mą prośbę. Jako świadectwo mej wielkiej wdzięczności,
pozwolę sobie wysłać Jego Eminencji parę moich książek. Powierzyłem panu M. Brouwers, z
którym to jestem już od dawna w kontakcie, znalezienie jakiegoś schronienia w Brabancji... i
kiedy coś znajdzie, ośmielę się wówczas przypomnieć Waszej Eminencji dobrą obietnicę,
którą mi uczynił i z którą wyjeżdżam jako z wielkim pocieszeniem”483.
Po powrocie do swej wspólnoty w Grenoble, Jan Berthier napisał do E. Vidal, swej
oddanej córki duchowej: „Tak, tak, dam pani zajęcie. Otrzyma pani z Reims w niedługim
czasie 2.000 broszurek (o spóźnionych powołaniach). Proszę je wysłać, załączając mój adres,
najpierw do wszystkich klasztorów Karmelitanek i Klarysek we Francji, aby poprosić o ich
modlitwy, a następnie do wszystkich domów macierzystych największych wspólnot
zakonnych. Będę potrzebował środków dla tego przedsięwzięcia, za które będę miał
bezpośrednią odpowiedzialność; niech pani zapozna z tą broszurką każdego, kto byłby nią
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zainteresowany. Niemniej proszę nic nie wysyłać do diecezji Grenoble”484. Broszurka ta
zatytułowana jest: „Dzieło apostolskich spóźnionych powołań”485. Jan Berthier podaje w niej
racje, dla których podejmuje to nowe dzieło: ogromne potrzeby pracowników apostolskich
dla misji, a także trudności, jakie posiadają młodzi ludzie mający 16-30 lat i pragnący zostać
misjonarzami, nie znajdujący jednak szkoły, która zechciałaby ich do tego przygotować.
Następnie przedstawia on cel tego dzieła: pomnożyć domy, w których ci młodzi ludzie o
różnej narodowości będą mogli zrobić studia z literatury, filozofii i teologii; kładzie nacisk na
konieczność poświęcenia się przyszłych kandydatów wychowaniu innych misjonarzy. Poleca
on to dzieło modlitwom kapłanów, zakonników i wszystkich osób świeckich, którzy chcą się
przyczynić do chwały Bożej i zbawienia dusz. W celu wychowania młodych ludzi, apeluje do
rektorów wyższych seminariów, do proboszczów, wikarych i kapelanów, by dali zbawczy
bodziec temu dziełu. W końcu zaś zwraca się do ofiarnych dusz, by im powiedzieć, że każdy
dar czy to pieniężny, czy to w postaci ubrania itd., będzie przyjęty z wielką wdzięcznością. Nie
mogąc na razie dać kandydatom dokładnego adresu, wskazuje on jedynie, że przyszła
siedziba zgromadzenia będzie się mieściła w holenderskiej części Brabancji. Na dole broszurki
widnieje list pochwalny kardynała Langénieux. W następstwie tego wszystkiego napłynęło
pierwsze podanie o przyjęcie ze strony młodego chłopca z Marsylii, nazywającego się Emilien
Redarès; później jednak nie dał on o sobie żadnych dalszych informacji. Przełożony wyższego
seminarium w Mende także napisał do Jana Berthiera, zapraszając go, aby przyjechał
porozmawiać z klerykami z wyższego i niższego seminarium: „Przyjazd ojca zrobiłby nam
dobrze, pisze on, i niektórzy klerycy mogliby ojca zainteresować”486. Jednakże Jan Berthier w
sposób ostrożny, nie chciał na razie robić zbyt dużej reklamy swemu projektowi: „nie jest
rzeczą wskazaną zbytni pośpiech w robieniu propagandy, pisze do swego drogiego dziecka; w
późniejszym czasie sam to uczynię, przygotowując materiały, które sam zredaguję”. I kończy
ten list, pisząc: „Jestem tutaj do soboty rano, moje dziecko, później znów wyjadę na dosyć
długi okres”487. W sobotę zaś napisał jej: „Za chwilę więc wyjadę, ufając, że pomoże mi pani
swymi modlitwami...”488.
Kupno koszar w Grave
18-go marca Jan Berthier wyjechał do Brabancji i przyjechał do Tilbourga dnia 19-go
tegoż samego miesiąca, w dniu świętego Józefa około godziny 11 rano. „święty Józef, do
którego tak wiele się modliłem, pisze on, strzeże mnie chyba w sposób szczególny. Po kilku
nieudanych poszukiwaniach, najpierw znaleźliśmy jedynie lokal stosunkowo drogi, kiedy to
opatrznościowo odkryliśmy Grave, kiedyś miasto wojskowe, które to Bossouet wymienia w
swej historii powszechnej; były tam wielkie koszary i szpital wojskowy, skąd żołnierze
wyprowadzili się trzy lata wcześniej i które stały się własnością miasta”489. Mówiąc o swych
poszukiwaniach, Jan Berthier powie swym dzieciom, że gdyby chciał, to mógłby mieć zamek,
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ofiarowując 50.000 franków490. Chodziło o zamek, należący do rodziny Sasse van Ysselt,
niedaleko Boxmeer. Siostry szkół chrześcijańskich kupiły ten zamek w 1896 roku, „by
przenieść do niego część ich domu zdrowia”. Jedna z zakonnic, napisała, że „nie był on
właściwy dla wspólnoty” i że „jego luksusowe apartamenty” odpowiadały ich
pensjonariuszom, ale nie zakonnicom”491. Po licznych poszukiwaniach, zasygnalizowano więc
Janowi Berthierowi, że stare koszary z Grave były na sprzedaż. Listownie zasięgnął on
informacji u burmistrza tejże miejscowości, pana Friesen. Ten to, na swym posiedzeniu rady
miejskiej z 26-03-1895 oświadczył, że otrzymał list z zapytaniem czy budynki z terenem
byłyby do dyspozycji dla założenia pewnego stowarzyszenia zakonnego i że na list udzielił
pozytywnej odpowiedzi. Po czym, kontynuuje pan Friesen, pewien kapłan francuski, ojciec
Jan Berthier przyszedł spotkać się ze mną. Zobaczywszy budynki z terenem, wyraził chęć ich
zakupu. Sprawa potoczyła się przy zamkniętych drzwiach, notuje protokół, i zadecydowano
natychmiastową sprzedaż ojcu Janowi Berthierowi byłego szpitala wojskowego za 5.000
guldenów, koszar za 3.000 guldenów i terenu za 2.500 guldenów492. Tego samego jeszcze
dnia burmistrz napisał do biskupa z Bois-le-Duc, mówiąc, że w tych dniach złożył mu wizytę
ksiądz francuski Jan Berthier w celu kupna terenu i budynków dla założenia klasztoru. Pan
Friesen poprosił biskupa o pozytywne wsparcie tej sprzedaży, mając na uwadze to, pisze on,
że znajdował się on na czele wspólnoty będącej w potrzebie493. Już nazajutrz po zebraniu
rady miejskiej burmistrz, pan Friesen, udał się z Janem Berthierem do biskupstwa. Obie
strony, zawierające umowę chciały jak najszybciej zakończyć sprawę, ale nie z powodu
jednakowych przyczyn. Pan Friesen potrzebował środków finansowych, albowiem obecność
żołnierzy mocno nadszarpnęła budżet jego gminy i stan budynków coraz bardziej się
pogarszał: jeżeli na przykład szpital wojskowy, zajmowany przez dziecięce przedszkole, był w
dosyć dobrym stanie, to z kolei koszary były bardzo zniszczone: zarówno przez złą pogodę,
jak i przez dzieci z Grave, które okna koszar obierały sobie za cel; w ten to sposób koszary
miały raczej wygląd odstraszający494. Jednak ojcu Berthierowi lokal ten odpowiadał: „Bez
wątpienia, pisze on, wszystko było z dala od bycia w dobrym stanie; ale za przyzwoleniem
księdza kardynała Langénieux oddaliśmy nasze dzieło pod opiekę Świętej Rodziny, która to
nigdy nie mieszkała w pałacach ani w Betlejem, ani w Egipcie, ani nawet w Nazarecie; skoro
chodziło o wychowanie misjonarzy, niech mają tego samego ducha, niech żyją, zadawalając
się tym, co mają i niech okażą się zdolni zmierzyć się z paroma wyrzeczeniami na chwałę
Boga i dla dobra dusz. Jak bardzo wydało mi się przyjemne to miejsce, albowiem wspaniałe
krzewy rzucały cień na jedno z koszarowych skrzydeł, a z przeciwnej strony Moza kąpała
marcowe pola; jakże wielkie były budynki i jakąż nadzieję miałem zobaczyć w nich rozwój
naszego dzieła, po uprzedniej rozmowie z księdzem Van de Ven, biskupem Bois-le-Duc, do
którego wraz z burmistrzem z Grave udaliśmy się w końcu marca i wobec którego
dokonaliśmy zakupu tej posiadłości, którą natychmiast zajęliśmy w końcu września tegoż
samego 1895 roku”495. Przewidując ewentualny zakup, Jan Berthier przywiózł ze sobą pewną
sumę pieniędzy. I rzeczywiście, w zeszycie „Protokoły burmistrza i właścicieli” można
wyczytać, że pan Friesen przyniósł na zebranie rady miejskiej w sobotę 30-go marca sumę ze
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sprzedaży budynków wojskowych, tzn. 21.000 franków francuskich, rozdzielonych na 19
kuponów akcyjnych o wartości 1.000 franków i 20 kuponów akcyjnych o wartości 100
franków496. Te 21.000 franków francuskich, które miał przy sobie, nie wystarczyły jednak, by
zapłacić za całą posiadłość.
Po powyższych przetargach, Jan Berthier powrócił do Grenoble, pokrzepiony swą
wizytą w Holandii: „Widziałem w tym, pisze do swego drogiego dziecka, wielką opatrzność;
jeśli Bóg zechce nadal mi ją zsyłać, to rozpoczniemy we wrześniu. Do tej pory niczego
oficjalnie nie ogłosiłem, dorzuca, ale teraz to uczynię. W najbliższych dniach wyślę pani
artykuł, który chciałbym, aby umieszczono we wszystkich pisemkach katolickich Marsylii i
gdzie indziej, aby zaapelować do młodych ludzi dobrej woli. Mam nadzieję, że z czasem
wszystko powoli przyjdzie”. Jednakże pragnął on, by reklama ta była zrobiona w sposób
roztropny: „Proszę temu księdzu zbyt wiele o tym nie mówić. Nie chciałbym byle kogo,
zwłaszcza zaś jeśli chodzi o siłę moralną. Niech pani zostawi go w spokoju”497. Tę samą radę
dał, mówiąc o czasopismach gotowych zamieścić jego informację: „Nie szukam własnych
korzyści w tym dziele... Jeśli nie przyjmą pani dobrze, to proszę ich zostawić”498. Kilka tygodni
później poinformowano go, że „La Croix” z Paryża opublikował jego notatkę, podobnie jak
L’Univers. Parę innych czasopism też o tym wspomniało”499.
30-go maja Jan Berthier otrzymał fakturę w „dobrej i należytej formie”, wysłaną przez
burmistrza Grave; całość wynosiła 22.175 franków francuskich, co ojciec Berthier zaokrąglił
do 22.300 franków (Cf. Faktura wysłana przez pana Friesen, burmistrza Grave, ojcu Janowi
Berthierowi, z dnia 20.05.1895; AB). Koło 20-go lipca wyjechał on do Grave, by oficjalnie
podpisać akt sprzedaży. Towarzyszyły mu dwie inne osoby, mające także, na życzenie ojca
Berthiera, złożyć swój podpis na powyższym akcie: Marie Thivillion i Hermance Coyret, dwie
zasłużone dobrodziejki, figurujące na pierwszej stronie w „Książce dobroczyńców”, w której
Jan Berthier zanotował: „W pierwszej linii ci, których potrzeby dzieło musiałoby
wystarczająco zabezpieczyć aż do ich śmierci, jeśli byłoby to konieczne, ze względu na wielką
wdzięczność, jaka się im należy: 1. Panna Marie Alphonsine Thivillion, ulica des Chartreux 20,
w Lyonie (region Rhône) – 2. Panna Hermance Coyret z St. Jean de Vaulx (region Isère)”.
Panna Thivillion, pochodząca z majętnej rodziny, poświęciła swoją fortunę na wspieranie
dzieł dobroczynnych, sama prowadząc życie bardzo skromne500. Niektórzy mówią, że to ona
zapłaciła część, jeśli nie całość za posiadłość w Grave: „Finansowo ojciec Berthier został
wsparty, więcej niż w wielkiej części, przez hojną dobrodziejkę z Lyonu”501. Jeżeli chodzi o
pannę Coyret, poznała ona ojca Jana Berthiera w 1880 roku w czasie pielgrzymki na La
Salette; od tamtej chwili zdecydowała się być jego córką duchową i oddać się „całkowicie
Bogu”. „żegnaj, moje drogie dziecko, pisał do niej ojciec Berthier w jednym ze swych listów;
pewnego dnia pani powróci, taką mam nadzieję. Jest pani bardzo roztropna, chce pani być
małżonką Jezusa Chrystusa... Tak, tak, z wielkim sercem panią przyjmiemy. Proszę pójść z
nami”502. Trzy lata później, tj. 08-11-1883, Hermance przyjechała do Loèche, by oddać się na
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służbę wspólnocie przez prawie 10 lat. Kiedy Jan Berthier zaczął realizować swoje nowe
przedsięwzięcie, postanowiła ona wyjechać z nim do Holandii: „18-go lipca, zanotował
kronikarz z Loèche, wyjazd panny Hermance Coyrey (sic), jednej z pierwszych dobrodziejek
naszej rezydencji w Loèche, gdzie wytrwale i za darmo pracowała ona przy naszej bieliźnie od
długich już lat. Niech Bóg jej podobnie towarzyszy w nowym dziele naszego czcigodnego ojca
Jana Berthiera, w dziele spóźnionych powołań dla misji, na służbę którego odda się ona w
jego pierwszej siedzibie w Holandii”503.
Akt sprzedaży zarejestrowany został w „Biurze notariusza A.A.A. Stael z Grave”; jest
on zatytułowany: „Akt sprzedaży przez gminę Grave panu Janowi Berthierowi z Grenobles
(sic) i innym, budynków i terenów usytuowanych w Grave”504. Transakcja ta podpisana
została więc w sposób solidarny przez trzy osoby (Berthier i dwie dobrodziejki), które
„tworzyły stowarzyszenie w ten sposób, że gdy jeden z członków stowarzyszenia umarłby
albo opuściłby je, to należna mu część przeszłaby na pozostałych prawnych członków”:
uściślenie to istnieje w akcie notarialnym, spisanym przez notariusza van Oppenraan, w dwa
lata po śmierci Jana Berthiera. Według tegoż to aktu, panny Thivillion i Coyret sprzedały
budynki i tereny „Instytutowi spóźnionych powołań dla Misji zagranicznych, założonemu w
Grave, uczyniwszy to aktem sprzedaży wobec niżej podpisanego w dniu 20-tym lipca 1910
roku i zarejestrowanego w Grave 29-go lipca 1910 roku... za cenę 10.500 guldenów (21.000
franków francuskich); kwota ta została uiszczona i sprzedawczynie załączyły jej
pokwitowanie w akcie sprzedaży”505. Zakładając to stowarzyszenie, Jan Berthier wykazał się
wielką roztropnością. Czyż nie powiedział później swym dzieciom: „Jedną z rzeczy, która
najbardziej powodowała moje wahanie się przed przystąpieniem do założenia nowego
dzieła, był mój chorobliwy stan zdrowia”506? Przypominamy sobie jak bardzo był on chory w
czasie swej pierwszej podróży do Holandii. Pewien świadek, który się nim opiekował w roku
1896, w domu świętego Józefa w Corps, napisał: „Przypominam sobie, jakby to było dzisiaj,
jak to pewnego dnia w czasie swej choroby, z wielką pokorą i prostotą poprosił mnie, bym
się modlił za niego, aby dobry Bóg dał mu jeszcze cztery lata życia do zrealizowania bliskiego
mu sercu dzieła i do którego założenia tak bardzo go zachęcano”507. Świadomy swego stanu
zdrowia i wiedząc, że przez kilka jeszcze lat nie będzie mógł liczyć na swych następców,
postąpił mądrze z dwoma osobami, do których miał całkowite zaufanie.
Po zakupie posiadłości panny Thivillion i Coyret zajęły się zagospodarowywaniem
byłego szpitala, miejsca ich zamieszkania. Panna Thivillion zamieszkiwała tam jednak jedynie
sporadycznie, w przeciwieństwie do panny Coyret, która mieszkała tam stale. Stała się ona
pierwszą z „Sióstr pomocniczych”, które Jan Berthier dołączył do swego dzieła. Była ona
odpowiedzialna za kuchnię i za sprawy ekonomiczne. Żona Burmistrza podarowała jej piec
kuchenny, w sprzątaniu zaś od samego początku pomagały jej kobiety z Grave, panie: de
Cloe i van Dam508. Przez parę dni Jan Berthier został z nimi. Zamieszkał on w koszarach i
postanowił jak najszybciej wziąć się za odnawianie budynków. Pan Siebers, mistrz murarski,
opowiada, że burmistrz Friesen zlecił mu udanie się do koszar, by wykonać tam parę prac,
które w sumie trwały od końca lipca do połowy października, a może i dłużej. Z innym
każdym względem kobieta, wyjeżdża do jednego z domów czcigodnych ojców z La Salette. Pozostawia ona
wielką pustkę w kościele i w sercach wszystkich” (Cf. Rejestr Kronik parafii St Jean de Vaulx, listopad 1883, s.
40, AB).
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murarzem i dwoma pomocnikami, miał on przerobić byłą kantynę na kaplicę, otynkować
mury i zamurować szyby wentylacyjne. Trzeba było mieć na uwadze oszczędność i tani
materiał – mówi on. Tak to, potrzebując parę cegieł, by zatkać dziury wentylacyjne, ojciec
Berthier chciał do tego użyć zabrudzonych sadzami kamieni, które poniewierały się na
zewnątrz. Dawszy mu, za pośrednictwem burmistrza, do zrozumienia, że kamienie te nie
nadają się do tego, albowiem sadze zabrudziłyby całe mury, uzyskał zgodę na zakup cegieł.
Według tego samego świadka, prace stolarskie powierzono panu Jansen, którego nazywano
„ojcem”, albowiem był on wcześniej u Dominikanów. Ten ostatni podarował Janowi
Berthierow przeróżne narzędzia. Wspomagany przez pana Noor oraz jeszcze innego stolarza,
zrobili wspólnie parę mebli: stoły, łóżka, ławki i zainstalowali też podarowany przez
proboszcza z sąsiedniej parafii ołtarz, który jednak był w tak złym stanie, że burmistrz mówił,
iż nie należy go przyjąć. Jan Berthier codziennie przyglądał się budowie; często był on w
drewnianych chodakach i, opowiada jeden z murarzy, mówił ciągle: szybciej; nie rozumiejąc
j. francuskiego, ów murarz później dopiero dowiedział się, co to słowo znaczyło. Inną rzeczą
charakterystyczną, na którą zwrócili uwagę pracownicy był fakt, że w czasie pierwszej wizyty
na budowie, Jan Berthier na powitanie ucałował, według „zwyczaju francuskiego”, każdego
pracownika. Jeden z robotników zaszeptał: gdyby to było od młodej dziewczyny, to co
innego, ale od mężczyzny?!509. Stolarz Noor przytoczył te wszystkie fakty, podkreślając, że
„ojciec Berthier przodował w swej wielkiej uprzejmości”510.
W końcu lipca Jan Berthier opuścił Grave, by udać się na La Salette i być do
dyspozycji pielgrzymów. Siostra Coyret była odpowiedzialna za sprawy finansowe. Z La
Salette Jan Berthier napisał do swej duchowej córki: „Czuję się lepiej. Od dwóch lat nigdy nie
czułem się tak dobrze. Ciągle mocno potrzebuję Boga. Jednak pokładam w Nim nadzieję;
nadchodzi coraz więcej zgłoszeń, zwłaszcza z Niemiec. Jedno przyszło nawet z Ameryki... Po
19-tym (września), według wszelkich przewidywań, wyjadę z La Salette. Mam już dwie dobre
dziewczyny w Holandii, które przygotowują dom. Inne przyjadą ze mną. Niech Bóg będzie z
nami. Proszę pozdrowić pani dobrych rodziców i dodać im otuchy – mają do tego prawo”511.
W swoim kazaniu z 19-go września, donosi pewien świadek, „ojciec Berthier był w sposób
szczególny wzruszający. Oddalał się on od la Salette, by całkowicie poświęcić się swemu
nowemu dziełu dla spóźnionych powołań, poprzez założenie misjonarzy Świętej Rodziny.
Wymykało mu się La Salette, które tak bardzo kochał, o którym tak wiele wygłosił kazań i
które swymi książkami tak bardzo rozpowszechnił; wydawało się, że przed otaczającym go
tłumem chciał włożyć całe swe serce w to pamiętne kazanie. Długo mówił o boleściach
Maryi; po omówieniu każdej z nich, powracała zawsze ta sama refleksja: « Jeszcze jeden
miecz, którym grzesznicy nieustannie przebijają serce mej Matki, by za każdym razem
ponowić jej wszystkie cierpienia ». W sposób nieświadomy mówca wprowadzał w serca
słuchaczy wszystkie miecze żalu za grzechy. Płonące serce ojca Berthiera przemawiało do
pielgrzymów na La Salette o wycieńczonym sercu swej płaczącej Matki”512. Jan Berthier
został na Górze aż do wyjazdu do Holandii. Jednej ze swych duchowych córek, która z
pewnością musiała się przejmować tak daleką podróżą „swego Ojca”, napisał: „Rzeczywiście,
przed wyjazdem stąd oczekiwałem na pani list... Wyjadę zadowolony, wiedząc, że zostawiam
panią w rękach Boga. Odległość ta, jak pani mówiłem, nie przeszkadza mi. Dziękuję, że
zajmuje się pani jeszcze moimi książkami... Może już pani pisać do Grave... Będę tam w
końcu przyszłego tygodnia, jeśli Bóg pozwoli. Proszę się wiele modlić moje dziecko, aby
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wszystko obróciło się na chwałę Bożą”513. W przeddzień swego wyjazdu napisał on do
wikariusza generalnego z Grenoble: „Chciałbym bardzo księdza zobaczyć w Grenoble, gdzie
jutro przyjeżdżam i jednocześnie skąd następnie wyjeżdżam. Powiedziano mi jednak, że jest
ksiądz w Corenc. Żałuję więc bardzo, że nie będziemy mogli się zobaczyć. Otrzymałem
imprimatur. Dziękuję. Do mojego obowiązku będzie należało wysłanie księdzu jednego
egzemplarza każdej książki, która się ukaże”514.
Zatwierdzenie konstytucji – prośba o Beneplacitum
Na początku września kardynał Langénieux uczynił odpowiedzialnym swego
wikariusza generalnego, księdza Compant, za wysłanie do biskupa z Bois-le-Duc dwóch
egzemplarzy konstytucji misjonarzy Świętej Rodziny. „Arcybiskup Reims, ksiądz kardynał
Langénieux, pisze wikariusz generalny do biskupa Van de Ven, polecił mi wysłanie Jego
Eminencji, w imieniu czcigodnego ojca Berthiera, dwóch egzemplarzy konstytucji
zgromadzenia, które chce on założyć w Bois-le-Duc. Ksiądz kardynał ma nadzieję, że Jego
Eminencja zechce dołączyć swą aprobatę obok tej, której on sam powyższym konstytucjom
już udzielił i przekaże czcigodnemu ojcu Berthierowi życzenia pomyślności w tak godnym i
zaszczytnym przedsięwzięciu”515. Tydzień później Jan Berthier napisał do księdza biskupa Van
de Ven: „Dowiedziałem się od księdza Compant, że wysłał on Jego Eminencji egzemplarz
konstytucji... Poza paroma specjalnymi szczegółami dotyczącymi celu zgromadzenia,
konstytucje te podobne są do konstytucji Ojców Jezuitów, Ojców Redemptorystów, czy też
Misjonarzy z La Salette. Pozwalam sobie wysłać Jego Eminencji małą książeczkę, która
posłuży jako temat do wychowania zakonnego misjonarzy czy też Sióstr pomocniczych. Mam
nadzieję, że zimą otrzymał ksiądz biskup moją książkę o kapłaństwie, która ukazuje ducha, w
jakim chciałbym wychowywać przyszłych kapłanów. Skrót teologii także wskaże Jego
Eminencji, jak zaopatruję się w tematy nauczania. Według Waszej rady, Siostry pomocnicze
będą miały kaplicę całkowicie oddzielną. Z całego serca chciałbym dla pocieszenia tych
dobrych osób, które będą dobrodziejkami zgromadzenia: czy to przez ich pracę, czy przez
pomoc finansową, by mogły mieć Najświętszy Sakrament w jednej z wielkich sal szpitala
wojskowego, gdzie będą zamieszkiwać – podobnie jak my, w jednej z wielkich sal koszar. Jeśli
Jego Eminencja posiada władzę udzielenia nam na to zgody, pokornie go o to proszę; jeśli
takowej władzy nie ma, bardzo prosiłbym o uzyskanie z Rzymu takowej zgody dla każdego z
dwóch domów... Mam zamiar udać się do biskupstwa w tym miesiącu i prosić Jego
Eminencję o potrzebne nam zezwolenia, jak też Jego błogosławieństwo na rozpoczęcie
naszego dzieła”516.
Akt założenia Zgromadzenia w Grave
W swej drodze do Grave, Jan Berthier zatrzymał się w Bois-le-Duc i poprosił biskupa o
pewnego rodzaju zezwolenia: „Przed opuszczeniem Bois-le-Duc, pisze on, ośmielam się
prosić Jego Eminencję o udzielenie mi władzy pozwalającej na: 1. Poświęcenie przeze mnie
albo poproszenie księdza proboszcza z Grave o poświęcenie jednej z sal koszar, najbardziej
temu odpowiadającej i innej z wojskowego szpitala; w ten sposób, by przekształcić je w
kaplice tak, by można w nich odprawiać Mszę świętą... 2. Spowiadanie personelu naszych
dwóch domów i przekazanie tej władzy kapłanom, którzy w dziele tym będą mi pomagać... 3.
513
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Zainaugurowanie i poświęcenie w dwóch kaplicach drogi krzyżowej... 4. Używanie wewnątrz
dwóch domów i w stosunku do osób w nich zamieszkujących, jak też osób obcych, które
przyszłyby nas odwiedzić, władz, które posiadam z Rzymu, takich jak na przykład: święcenia
różańców... 5. Poświęcenie w dwóch kaplicach tabernakulum i szat liturgicznych. 6.
Udzielanie raz w miesiącu błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem (oczywiście po
uprzedniej zgodzie na przechowywanie Najświętszego Sakramentu)”. A ponieważ biskup nie
mógł udzielić ostatniego z tych pozwoleń bez beneplacitum z Rzymu, Jan Berthier dorzucił:
„Jak tylko przyjadę do Grave, napiszę do Ojca świętego, prosząc go o beneplacitum
apostolicum i będę miał zaszczyt przekazać wówczas Jego Eminencji moją prośbę”517.
Natychmiast po tym, 28-go września, Jan Berthier napisał do kardynała Langénieux: „Oto
przyjechałem do Grave; aby oficjalnie rozpocząć przedsięwzięcie, będę potrzebował, według
księdza biskupa z Bois-le-Duc, Beneplacitum Sanctae Sedis autentycznie podpisanego. Jego
Eminencja, który otrzymał je Vivae vocis oraculo 14-go listopada ubiegłego roku, jest jedyną
osobą mogącą przypomnieć Ojcu świętemu to, co sam powiedział on na powyższy temat
tegoż to 14-go listopada 1894 roku. Proszę więc gorąco Jego Eminencję o przekazanie Ojcu
świętemu załączonej tutaj prośby (Cf. Prośba skierowana przez pośrednictwo kardynała
Langénieux do Ojca świętego z 28.09.1895; oryginał w: AEBD), być może za pośrednictwem
księdza kardynała Rampolla, który tak miłosiernie zechciał zainteresować się tym
przedsięwzięciem. Mam nadzieję, że odpowiedź Stolicy Apostolskiej umocni dzieło, które
Jego Eminencja zechciał wziąć pod swą opiekę”518. W tej samej korespondencji Jan Berthier
wysłał tę prośbę biskupowi z Bois-le-Duc, prosząc go o wstawiennictwo w powyższej sprawie
„i o przekazanie tej prośby księdzu kardynałowi Langénieux, który to 14-go listopada
ubiegłego roku zechciał rozmawiać o tym z Ojcem świętym i który to będzie mógł
przypomnieć papieżowi jego własne uprzejme na ten temat słowa. Będę wdzięczny Jego
Eminencji, jeśli pod prośbą mą zechce dorzucić, że w konstytucjach nie ma nic, co byłoby
przeciwne kanonom Prawa Kanonicznego”519.
Tegoż samego dnia, tj. 28-go września, poprzez oficjalny akt podpisany przez Jana
Berthiera i przez biskupa Van de Ven z Bois-le-Duc, ten ostatni przyjął pomyślnie prośbę
kardynała Langénieux „o założenie w jego diecezji domu, w którym młodzi ludzie w pewnym
już wieku wychowywani będą na kapłanów pod nazwą Misjonarzy Świętej Rodziny” (List
biskupa z Bois-le-Duc z 28.09.1895; oryginał w: AEBD i AB). List ten oznacza akt fundacyjny
zgromadzenia. Listem też z 28-go września ksiądz biskup Van de Ven udzielił Janowi
Berthierowi wszystkich wcześniej proszonych zezwoleń, za wyjątkiem zgody na wystawianie
Najświętszego Sakramentu, która zależała od otrzymania beneplacitum apostolicum i
autoryzacji na przechowywanie w dwóch kaplicach Najświętszego Sakramentu520. Jan
Berthier natychmiast potwierdził biskupowi otrzymanie od niego wszystkich wyżej
wymienionych zezwoleń: „Życzliwość Jego Eminencji, podobnie też jak życzliwość proboszcza
z Grave, który stał się moim przyjacielem, jest dla mnie zachętą do kontynuowania dzieła,
któremu chciałbym poświęcić resztę mego życia”521.
07-go października kardynał Langénieux przekazał kardynałowi Rampolla prośbę
napisaną przez Jana Berthiera o beneplacitum apostolicum. Trzy tygodnie później Jan
Berthier otrzymał list od wikariusza generalnego z Reims, piszącego: „Postarałem się o jak
najszybsze przekazanie do Rzymu, wraz z listem Jego Eminencji, prośby ojca o beneplacitum
apostolicum. Wczoraj wieczorem, ksiądz kardynał otrzymał odpowiedź od księdza kardynała
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Rampolla, którą dołączam do listu. Mam nadzieję, że odpowiedź ta wystarczy do całkowitego
zapewnienia biskupa z Bois-le-Duc i pozwoli ojcu na natychmiastowe rozpoczęcie tego
pięknego przedsięwzięcia”522. W odpowiedzi swej kardynał Rampolla przekazał zdanie
papieża Leona XIII, według którego, dla początkującego zgromadzenia, wystarczy zgoda
biskupa diecezji (List kardynała Rampolla do kardynała Langénieux z 19.10.1895; AB). Po
otrzymaniu tegoż listu, Jan Berthier natychmiast napisał do biskupa Van de Ven: „Spieszę z
przekazaniem jego Eminencji załączonych listów, które właśnie otrzymałem z Reims.
Ośmielam się liczyć na Wasze błogosławieństwo, by rozpocząć i kontynuować to dzieło, i na
kolanach o nie proszę. Jest rzeczą pewną, że papież pozwolił mi na rozpoczęcie mego dzieła
w diecezjach, w których Księża Biskupi zechcieliby mnie przyjąć; i według tego, co powiedział
mi na ten temat najstarszy z doradców Świętej Kongregacji do Spraw Biskupów i Zakonników
w Rzymie, świadectwo kardynała donoszącego o oraculum vivae vocis Ojca świętego,
całkowicie to potwierdza”. Po czym następuje prośba o udzielenie mu dyspensy i o
możliwość przechowywania Najświętszego Sakramentu: „Z tej racji, że od pewnego czasu
mam mocno nadszarpnięte zdrowie, pisze on, i mam zresztą bardzo dużo pracy, proszę
pokornie Jego Eminencję o zwolnienie mnie z przestrzegania postu każdorazowo, kiedy to
takowej zgody będę potrzebował. Nasze dwie skromne kaplice zostały poświęcone przez
księdza proboszcza i jeśli ksiądz biskup na to się zgodzi, to w części męskiej, gdzie jest nas już
dwunastu, będziemy szczęśliwi z możliwości posiadania wkrótce Najświętszego Sakramentu.
Proszę także Jego Eminencję o powiedzenie nam, jakiego dyrektorium mamy przestrzegać do
odprawiania Mszy św. i odmawiania brewiarza i jakich mamy używać pieśni”. W P.S. napisał:
„Jeśli Jego Eminencja pragnąłby autentycznego świadectwa słów Ojca świętego na temat
naszego dzieła, podpisanego przez kardynała i w należytej formie, to myślę, że nie będzie
problemu, by takowe otrzymać. Byłoby to zresztą roztropne z mojej strony, by mieć później
wiarygodne pismo dla Rzymu, gdzie o tych rzeczach można zapomnieć”. Kończy tymi
zachęcającymi słowami: „Im bardziej kroczę do przodu, tym bardziej widzę, że będzie do
zrobienia naprawdę wielkie dzieło. Otrzymałem już ponad 60 próśb o przyjęcie i codziennie
otrzymuję następne”523. Parę dni później biskup udzielił ostatnich zezwoleń, o które Jan
Berthier prosił; wyraził on zgodę na sugestię, by kardynał Langénieux opowiedział na piśmie
swą rozmowę z papieżem Leonem XIII; i osądził za stosowne poproszenie Rzymu o zgodę na
przechowywanie Najświętszego Sakramentu w dwóch kaplicach (List biskupa z Bois-le-Duc
do Jana Berthiera z 27-10-1895; AB). W wyniku jednak nieoczekiwanych trudności, trzeba
było czekać ponad 20 miesięcy na uzyskanie powyższej zgody.
Książki opublikowane w latach 1894-1895
-

Kapłaństwo (Le Sacerdoce)524:

„Od świętego Jana Chryzostoma aż po nasze czasy jakże wiele książek zostało na ten
temat napisanych! Ojciec Berthier podjął się skondensowania ich wszystkich w jednym
dziele”525. „Zebraliśmy to, co znaleźliśmy najbardziej budującego w pismach Ojców,
teologów i innych najbardziej cenionych autorów”, pisze autor w swoim wstępie.
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Przeglądając listę cytowanych autorów, jest się zaskoczonym liczbą dzieł przeczytanych przez
autora; można więc zrozumieć zdziwienie kardynała Langénieux, który pisze: „Jak potrafi
ojciec pisać, w tak krótkim czasie i z tak wielką jednocześnie troską, tak wielkie dzieła,
obszerne i poważne tomy, w których duchowieństwo znajduje światło?”526. Podział dzieła
jest zasygnalizowany już w pełnym jego tytule: pierwsza część mówi o Kapłanie wiecznym,
Jezusie Chrystusie; następnie o dalszym i bliższym przygotowaniu do kapłaństwa (rodzina,
niższe seminarium i wyższe seminarium); w końcu zaś o samym kapłaństwie, o łasce władzy,
której ono udziela, o społecznej misji kapłana. Część druga omawia obowiązki kapłana, jego
prawa i przywileje. W dodatku autor proponuje „szczegółowy rachunek sumienia na temat
obowiązków kapłańskich”, ten sam, który przygotował na rekolekcje, które wygłosił w Reims
w obecności kardynała. Na jego też życzenie, opublikował niezależnie ten rachunek
sumienia, który wydrukowano w kilkutysięcznym nakładzie527.
-

Człowiek taki, jakim być powinien (L’homme tel qu’il doit être)528:

We wstępie autor przedstawia się jako „misjonarz, który w końcu swej kariery
chciałby zostawić ludziom, do których miał zaszczyt przemawiać, książkę, która by im
przypominała to, czego już wkrótce on sam nie będzie miał siły im powiedzieć i która zaniesie
jego słowo nawet tym, którzy nie mieli okazji go usłyszeć”529. „Zebrałem, pisze on do
dyrektora wydawnictwa Bonne Presse, to wszystko, co znalazłem najlepszego i
najpraktyczniejszego w całej patrologii greckiej i łacińskiej, u autorów współczesnych i w
zbiorach opowiadań historycznych”530. Tytuł książki być może został mu zasugerowany przez
Silvio Pellico, którego to cytuje w swym wstępie: „Być tym, kim winno się być: oto definicja
obowiązku i jednocześnie szczęścia człowieka. Religia wyraża w subtelny sposób tę prawdę,
mówiąc, że człowiek jest stworzony na obraz Boga”531. „Cnota” jest słowem używanym przez
autora dla wyrażenia tego obowiązku człowieka, który to, by być szczęśliwym, powinien być
tym, kim być powinien, tzn. obrazem Boga. To wokół „cnoty” skupia się całe dzieło: 1-sza
część: cnoty wobec Boga – cnoty wobec przełożonych – cnoty wobec podwładnych – cnoty
wobec bliźniego – cnoty wobec siebie samego; 2-ga część: przeszkody do uniknięcia albo do
przezwyciężenia; 3-cia część: środki, jakich należy użyć. W dodatku autor przedstawia to, co
już napisał w dziełach wcześniej wydanych: stany życia, główne modlitwy i praktyki pobożne,
towarzyszenie umierającym, opowiadanie objawienia z La Salette.
-

Młody człowiek jak trzeba (Le jeune homme comme il faut)532:

„Niektórzy, pisze autor we wstępie, zasygnalizowali mi, że z powodu
powierzchowności waszego wieku, nie lubicie poważnych słów; wydaje mi się jednak, że
znam was dosyć dobrze; i mam do was zaufanie do tego stopnia, by sądzić, że mimo
wszystko wolicie historię niż bajkę, słownictwo rozsądne niż język ludzkiego szaleństwa,
prawdę – nawet ostro powiedzianą, niż kłamstwo, nawet jeśliby było przybrane w jak
najbardziej uwodzące kolory zewnętrzne; to właśnie wy, czytając tę książkę z uwagą, musicie
poświadczyć, że nie pomyliłem się, uważając was za zdolnych do rozkoszowania się prawdą i
526
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dobrem”533. Przedmowa, którą na prośbę asystenta generalnego Braci Szkół Chrześcijańskich
autor opublikował także oddzielnie, omawia, co to znaczy „młody człowiek jak trzeba” i
powiela długi list świętego Izydora do filozofa, nazywającego się Harpocras, wychowawcy
młodzieży. Całość książki tworzy wspólny trzon z dziełem „Człowiek taki, jakim być
powinien”. „Te dwie książki, pisze recenzent, ostatnie produkty niezmordowanego i
niewyczerpanego ojca Berthiera, są rozkoszą, a zwłaszcza zaś moralnym pożytkiem wielkiej
liczby czytelników, którzy jedynie żałują, iż nie mogli wcześniej posiadać tych skarbów.
Wydaje mi się, że czynię akt miłosierny, wypowiadając się w imieniu tych, więcej niż
zadowolonych, czytelników... Są to dwie wyśmienite książki. Przeczytajcie je i powiecie to
samo, co ja”534.
ROZDZIAŁ SIÓDMY - PIERWSZE LATA (1896 -1898)
Pierwsza szkoła apostolska w Grave
„Przyjeżdżając tutaj, mówił Założyciel do swych dzieci, miałem już 55 lat i wraz z
dwunastoma uczniami przekopaliśmy całą posiadłość”535. Powyżsi uczniowie o Instytucie
dowiedzieli się z prasy czy też od swoich duszpasterzy. Pochodzili z różnych krajów: od
samego bowiem początku Jan Berthier chciał nadać swemu dziełu charakter
międzynarodowy: „W takim dziele jak nasze, mówił, nie należy zwracać najmniejszej uwagi
na narodowość: Niemcy, Holendrzy, Francuzi...; przed Bogiem wszyscy jesteście braćmi.
Chodzi o dokonanie dzieła katolickiego, tzn. uniwersalnego, a nie zamkniętego czy też
ograniczonego. Próbuję dać wam w tym przykład, przyjmując wszystkich kandydatów
posiadających dobrą wolę, a nieważne, z jakich krajów pochodzących”536. Jan Berthier
oceniał zdolności i stopień posiadanej przez kandydatów wiedzy, opierając się na
informacjach zaczerpniętych u „osób pewnych”, zgodnie z numerem 31 konstytucji z 1895
roku: „Przed przyjęciem nowego kandydata, zaczerpnie się pewnych informacji u proboszcza
i innych osób pewnych, na temat jego moralności, pobożności, inteligencji, jego chęci
oddania się pracy na misjach zagranicznych, na temat sytuacji moralnej i materialnej jego
rodziny; a gdy wszystkie powyższe informacje będą zadowalające, przyjmie się go na okres
próbny sześciu miesięcy, wymagając, aby posiadał wystarczającą sumę pieniędzy na pokrycie
kosztów podróży tam i z powrotem”. Jeżeli zaś chodzi o granicę wiekową kandydatów, to
mówi o tym n° 29: „Instytut nie przyjmuje dzieci przed ukończeniem 14-go roku życia, chyba,
że ich edukacja nie miałaby być opłacana przez Instytut, który rezerwuje swe dochody na
utrzymanie starszych kandydatów. Można przyjmować kandydatów do 30-go roku życia,
jeżeli powyżsi ujawniają poważne gwarancje powołania apostolskiego, a nawet i po 30-tym
roku życia, jeżeli ukończyli już oni naukę języka łacińskiego”.
W licznych podaniach o przyjęcie, które napływały od samego już początku, Założyciel
widział znak bycia na czasie swego dzieła; niemniej, z wielkim żalem, stwierdził, że środki
finansowe nie pozwalały mu na przyjęcie wszystkich kandydatów: „Proszę sobie wyobrazić,
pisze w jednym ze swych listów, że od młodych ludzi z wszystkich stron otrzymałem ponad
60 podań o przyjęcie na pierwszy rok... Jeśli znalazłoby się parę dobrych dusz, które
opłacałyby roczne utrzymanie w wysokości 400 franków od studenta, można by dokonać
naprawdę wielkiego dzieła na chwałę Bożą. Proszę o tym pomyśleć i jeśli dobry Bóg da pani
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do tego pociąg i odwagę, proszę stać się kwestarką w Paryżu – nie w sposób publiczny, ale
prywatnie, wśród bogatych rodzin chrześcijańskich. Byłoby to dla mnie naprawdę wielką
pomocą; cierpię bowiem wielce, odmawiając przyjęcia młodym ludziom, dobrze
usposobionym i posiadającym powołanie już od Pierwszej Komunii św., którzy zachowali je
we wszystkich środowiskach, nawet w koszarach wojskowych, i proszących o możliwość
poświęcenia się na służbę Bożą. Jeśli mógłbym pani wysłać wzruszające listy, które napływają
z wszystkich stron: od szwajcarskiego żandarma, od szpitalnego pielęgniarza, od młodego
piekarza, od stolarza itd., którzy posiadają jedynie swą pracę, nic więcej - byłaby pani
zdziwiona i wzruszona. A więc, dziecko moje, proszę uczynić to, co pani może”537.
„Mały nowicjat”
„Szkoła ta będzie raczej małym nowicjatem, niż zwykłą tylko szkołą”, napisano w n°
32 konstytucji. W tym to też duchu, założyciel ułożył plan dnia i wychowywał w nim swych
uczniów. „W kilka dni po przybyciu kandydata, odprawi mu się krótkie rekolekcje, podczas
których zaprosi się go do odbycia spowiedzi generalnej, aby natychmiast potem mógł
korzystać z sakramentów i znajdować w nich siłę do formowania się i uchowania się od
zła”538. Wszystkim, nawet uczniom mówiącym po niemiecku, dawał on okazję do dokonania
dobrej spowiedzi: „Nowi, którzy nie władali jeszcze dobrze językiem francuskim, opowiada
pewien świadek, chodzili spowiadać się w każdą sobotę po południu do kościoła
parafialnego. Przez ponad 10 lat ksiądz dziekan i jego wikary, mimo ich normalnej pracy,
poświęcali swój czas na spowiadanie uczniów”539. Porządek dzienny składał się z: modlitwy,
nauki i pracy fizycznej; w czasie całego roku pobudka ustalona była na godzinę 4.30: „W 15
minut trzeba było zrobić wszystko: umyć się, pościelić łóżko i być obecnym w kaplicy na
sygnał wzywający na modlitwę”540. Po porannej modlitwie było rozmyślanie i Msza św.
Następnie: dziękczynienie i 30 minut studium; o 7.30 – śniadanie. Poranek był przeznaczony
na wykłady, z 30-minutową przerwą przeznaczoną na pracę fizyczną; o 11.45 – rachunek
sumienia: „Każdego dnia, wspomina pewien świadek, ojciec Jan Berthier przemawiał do nas
przez jakieś 10 minut, tuż przed obiadem. W sposób pociągający mówił on na różne tematy,
zwłaszcza zaś na temat ducha rodziny”541. Po obiedzie miała miejsce praca fizyczna do
godziny 14-tej, po czym były wykłady albo też nauka własna do godziny 16.30, za wyjątkiem
śród i sobót, kiedy to sprzątanie domu czy też praca w ogrodzie trwały do 16.30; w te dni
można też było zjeść podwieczorek, składający się z chleba i wody. Następnie: nawiedzenie
Najświętszego Sakramentu, nauka lub wykłady do godziny 18.30 i 30-minutowa lektura
duchowa, tak aby o 19.15 spożyć kolację. Podczas wieczornej rekreacji, przygotowywano
warzywa na dzień następny. O godz. 20.30 miała miejsce wieczorna modlitwa. W niedziele
porządek dzienny był zawsze taki sam: tak długo, jak nie było Najświętszego Sakramentu w
kaplicy, Jan Berthier towarzyszył swoim uczniom w parafialnej Mszy św. Niedzielne poranki
były przeznaczone na naukę; po 30-minutowej rekreacji, przygotowywano cotygodniowy
egzamin nazywany „dominicales”, składający się z materiału przerobionego w czasie
tygodnia. Po obiedzie następował spacer w towarzystwie ojca Berthiera albo też jednego z
asystentów; następnie miał miejsce egzamin „dominicales”, po którym ewentualnie miało
miejsce wystawienie Najświętszego Sakramentu z kazaniem; o godz. 16-tej – podwieczorek
składający się z chleba i wody, nawiedzenie Najświętszego Sakramentu i nauka do godziny
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18.30542. „W wielkie święta, mówi pewien świadek, znaczna część dnia była przeznaczona na
czas wolny. Wyruszaliśmy więc zaraz po Mszy św. na bardzo długi spacer, by w ten sposób
całkowicie się odprężyć. Raz w roku udawaliśmy się z pielgrzymką do Cadmegg, gdzie się
znajduje kościół i wielka grota poświęcone Matce Bożej z Lourdes. Za każdym razem była to
dla nas wszystkich ogromna radość. Pewnego razu udaliśmy się do Nimègue; innym razem
do Clève... Pewnego razu, gdy ojciec Berthier przebywał na La Salette, pozwoliliśmy sobie na
trochę więcej swobody, kupując parę cygar. Wszyscy sobie zapalili, za wyjątkiem dwóch z
nas. Skoro ojciec Berthier o tym się dowiedział, ostro nas zganił. Zastanawiam się czy trochę
z tym nie przesadził, albowiem nie zdarzyło się nic skandalicznego, a poza tym nie byliśmy
jeszcze zakonnikami w ścisłym tego słowa znaczeniu. Jednak dobry ojciec Berthier posiadał
wielkie ideały i pragnął przekazać je swoim uczniom”543.
Jeżeli chodzi o program nauczania, to był on nie inny jak ten, „który został
przedstawiony Ojcu świętemu w dokumencie, jaki otrzymał na temat Instytutu”, pisze Jan
Berthier w n° 44 konstytucji. Zawierał on w sobie „dwa lata gramatyki i dwa lata literatury
klasycznej. Niemniej, po pierwszym roku literatury, odbędą oni swój nowicjat, oczywiście
jeżeli będą do tego zdolni”544. Przez pierwsze lata wykładano jedynie dwa przedmioty:
francuski i łacinę. Później dopiero, zwłaszcza w czasie dwóch lat filozofii, uczono się także
podstaw arytmetyki, geometrii i fizyki. Jan Berthier posługiwał się najbardziej
zaawansowanymi uczniami do nauczania początkujących. W tym też celu, w drugim już roku,
poprosił on biskupa o wyrażenie zgody na noszenie sutanny przez „kilku studentów, którzy
ukończyli już pewne studia”. Otrzymawszy powyższą zgodę, w taki oto sposób napisał:
„Dziękuję Jego Eminencji za udzielenie zgody na noszenie sutanny (podczas ich pobytu w
domu) przez dwóch moich uczniów, którzy wydają mi się być poważni i dobrego ducha. Jeśli
Jego Eminencja zechciałby jeszcze udzielić tegoż samego pozwolenia tym, których osądzę, że
się do tego nadają, byłbym Księdzu Biskupowi niezmiernie wdzięczny – tym bardziej, że
zwłaszcza w przypadku jednego z alumnów byłoby to bardzo użyteczne, albowiem dałoby
mu to więcej autorytetu wśród innych uczniów”545.
Założyciel we wszystkim prowadził życie wspólne ze swymi dziećmi. Nie chciał
zajmować pokoju indywidualnego, który mu przygotowano na jego przyjazd. Spał w kącie
wspólnotowej sypialni, na podobnym łóżku jak inni, przedzielonym jedynie zwykłą zasłoną; w
sali studiów siedział naprzeciwko nich, przy stole, przy którym to pisał liczne listy, jak też
tworzył swe książki; w refektarzu jadał te same posiłki; niemniej, pewien świadek stwierdza:
„według tego, co mi się wydaje, przygotowywano mu delikatne mięso drobno pokrojone,
albowiem prawdopodobnie nie znosił innego ze względu na swój bardzo słaby i wrażliwy
żołądek”546; odprawiał te same praktyki pobożne jak oni. W pierwszych latach, na tyle, na ile
pozwalały mu na to jego siły, pracował on fizycznie z nimi. „Ubrany w gumowce
holenderskie, z łopatą na ramionach, udawał się w pole i przyłączał się tam do wspólnej
pracy”547: powyższy styl życia zaskakiwał miejscowych ludzi; u jednych wzbudzał podziw, u
innych zaś prawie wzgardę, zwłaszcza u pewnych młodych ludzi, którzy przypatrując się
pracy tych „Fransche Paters”, niejednokrotnie szydzili sobie, wyśmiewając się z nich. Tak oto
donosiła o tym miejscowa gazeta: „Codziennie w południe, o stałej godzinie, można zobaczyć
naszych nowych mieszkańców, ojców z La Salette, w towarzystwie ich przełożonego,
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czcigodnego ojca Berthiera, zajmujących się przekopywaniem terenu, który posiadają za
nabytymi budynkami. Wykonywanie takowych prac jest jedną z zasad życia zakonników
francuskich; na nieszczęście jednak, od czasu do czasu, zasada ta zostaje wzburzona przez
niegrzeczne, a czasami wręcz wulgarne zachowanie ludzi, zwłaszcza młodzieży; ci prości
zakonnicy z pewnością nie rozumieją wszystkich skierowanych do nich odzywek, niemniej
odczuwają z pewnością ich sens”. Kronikarz zauważa, że „cel i projekty Fransche Paters
zaczynają być znane w regionie; wywodzi się to stąd, że 5 osób poprosiło o przyjęcie ich do
Instytutu”548.
Dzieło rozpoczęte w ubóstwie
„Potrzeba było wspaniałomyślności i ducha oddania ze strony nowo przybyłych, pisze
autor pierwszej biografii; albowiem po ich przyjeździe na miejsce, zastawali oni absolutne
ubóstwo, nieznane twarze i dom, którego wygląd zewnętrzny był tak samo odpychający jak
jego nędzny stan wewnętrzny”549. Niejeden z nich odczuł z pewnością to samo wrażenie,
które opisał pewien świadek: „Miałem równo 18 lat. Kiedy zobaczyłem te stare, mroczne
koszary, z powybijanymi szybami, a także tych dziwnych uczniów w zaawansowanym już
wieku; natychmiast spadłem z obłoków na ziemię. Marzenie o studenckim życiu, takim jakim
je sobie wyobrażałem, ulotniło się jak mydlana bańka sprzed mych oczu. Ta goła
rzeczywistość, to ubóstwo, to coś prymitywnego, nigdy wcześniej przeze mnie nie widziane,
a towarzyszące mi na każdym kroku, wywierało na mojej rozczarowanej wyobraźni skutek
całkowitego zburzenia”. Będąc człowiekiem o mocnej głowie, jak sam to stwierdził, jedynie
dzięki cierpliwości i dobroci ojca Berthiera, utrzymał się on w Instytucie550. Po przeżyciu
pierwszych „wrażeń, które można sobie wyobrazić”, potwierdza inny świadek, „obecność
Czcigodnego Ojca wszystko wymazywała albo raczej pomagała o tym zapomnieć”551. Koszary
„były skrajnie ubogie, a właściwie wręcz zrujnowane, pisze pewien jezuita. Liczne okna były
zabite deskami, albowiem brakowało pieniędzy na wymianę szyb. Zimą w domu było bardzo
zimno”552. Jednakże ojciec Berthier chciał zachować dom w takim właśnie prymitywnym
stanie. Kiedy zwracano mu uwagę, że wygląd budynków i brak jakiegokolwiek komfortu
odpychał kandydatów, odpowiadał on wówczas w następujący sposób: „Ci, których odraża
tak drobny szczegół, świadczą o tym, że nie posiadają wystarczająco mocnego powołania, by
stać się misjonarzami; z kolei ci, którzy naprawdę chcą oddać się Bogu, nie zatrzymują się na
sprawach zewnętrznych”553.
Według Założyciela, koszary odpowiadały duchowi, w którym chciał on wychowywać
swych przyszłych misjonarzy: „Na rozpoczęcie wielkiego dzieła w ubóstwie, pisze do swej
korespondentki, niczego tutaj nie brakuje”554. Nie znalazł więc on solidniejszego fundamentu
jak ubóstwo na rozpoczęcie swego dzieła. Zresztą nie ukrywał on swych wymogów przed
tymi, którzy prosili go o przyjęcie. Pewnemu proboszczowi szwajcarskiemu napisał: „Ten
młody człowiek może przyjechać, kiedy tylko chce, jeśli jest zdolny do zniesienia trudności
istniejących w nowym Instytucie, zdolny do pracy intelektualnej i fizycznej, do posłuszeństwa
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i ducha wyrzeczenia”555. W każdej ze swych odpowiedzi do kandydatów podkreślał on takie
rzeczy jak: wyrzeczenie się, ubóstwo i pracę fizyczną, tak jak świadczy o tym, pomiędzy
innymi, powyższy list skierowany do jego korespondentki: „Proszę przeczytać list, który
załączam do mego listu. Nie wiem, kim jest ten młody człowiek. Jeśli mogłaby go pani
zobaczyć, zapytać go, gdzie ukończył studia, czy zna łacinę, czy chce być zakonnikiem i czy
pragnie zajmować się wychowywaniem misjonarzy z innymi młodymi ludźmi o spóźnionym
powołaniu – jest to bowiem cel mojego Instytutu, który to przez długi jeszcze czas nie będzie
mógł zająć się Bułgarią. Proszę mu powiedzieć, że nie przyjmuję nikogo, jeśli nie chce stać się
zakonnikiem i oddać się rozwojowi naszego dzieła. Jeżeli chce pracować na misjach w
Bułgarii, niech raczej zgłosi się do ojców Asumpcjonistów..., którzy są lepiej zorganizowani
niż ja i byłoby to chyba bardziej po jego myśli. Jeśli nie miałby środków na przyjęcie, trzeba
by mi to uzasadnić i dobrze byłoby, gdyby pani uzyskała informacje na temat jego
zachowania. Uczynię dla niego wszystko, co możliwe, jeśli zaakceptuje całkowicie cel mojego
Instytutu, gdzie trzeba żyć (proszę mu o tym powiedzieć) w wyrzeczeniu i ubóstwie, pracując
intelektualnie i fizycznie”556.
Wystąpienia
Jan Berthier poświęcił pierwszy rok na uformowanie dobrego trzonu grupy:
„Przyjąłem 18-tu młodych ludzi, pisze on do biskupa z Bois-le-Duc, i mimo iż nie było nic
poważnego, dzięki Bogu, to kilku z nich odesłałem, paru innych zaś wyjechało samych.
Pociesza mnie jednak to, że pozostali mi najlepsi, a kilku z nich jest naprawdę wyśmienitych.
W tym pierwszym roku celem moim jest uformowanie dobrego trzonu grupy, który będzie
nadawał rytm tym, którzy przybędą później. Dlatego też jestem spokojny; odesłałem też
niejednego już kandydata holenderskiego, posiadającego dobre warunki, radząc im jednak,
by poczekali do przyszłego roku i w międzyczasie nauczyli się języka francuskiego”557. Według
jego własnego wyznania, potrzebował on wielu lat cierpliwości na uformowanie tegoż trzonu
grupy: „Pierwsze lata, pisze on, poświęcone zostały z wielkimi trudnościami na uformowanie
trzonu młodych ludzi, cnotliwych, oddanych, pobożnych i dobrego ducha, którzy byliby – dla
tych, którzy wstąpiliby później – wzorem regularnego życia. W tym był cel, w moich oczach,
do którego należało dążyć na początku; i pierwsze lata były w tym najmniej szczęśliwe”558.
Dla wielu uczniów, stwierdza pewien świadek, „ideał ojca Berthiera był zbyt wysoki.
Wydawał się im niemożliwy do osiągnięcia, podobnie zresztą jak cały ten plan spóźnionych
powołań. Zaniedbany wygląd budynków i ostry regulamin raczej odpychały kandydatów
nieprzygotowanych na poświęcenie się czy też niedostatecznie odważnych”. W ten to
sposób, przyjazdy i odjazdy były tu na porządku dziennym: „Przyjeżdżało się i wyjeżdżało się
do tego stopnia, że powstał epigram: jeden przychodzi, drugi odchodzi; requiescant in
pace”559. W pierwszym roku nie przetrwał żaden z uczniów. Wynikało to jednak nie tylko z
twardych warunków życia. Według pewnego świadka, jeden z powodów wynikał z faktu, że
„w czasie pierwszych tygodni, ojciec Berthier nie mogąc wymienić najprostszego słowa z
uczniami niemieckimi, którzy stanowili większość, przyjmował najprzeróżniejsze osoby, które
w ten to sposób znajdowały u niego chwilowe schronienie”560. Jeden ze świadków
potwierdza, że pomiędzy licznymi i poważnymi trudnościami było „bez wątpienia to, że nie
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mówił on po niemiecku i dlatego zawsze zmuszony był do opierania się na sądzie osoby
trzeciej w wyrobieniu sobie opinii na temat niemieckich uczniów. Natura i charakter uczniów
niemieckich nie były mu dobrze znane, dlatego też osobisty i głębszy z nimi kontakt z góry był
wykluczony, uniemożliwiając jednocześnie obopólne wyjaśnienia czy też ewentualny dialog.
Prawdopodobnie było to też jedną z przyczyn, dla których prawie wszyscy uczniowie
pierwszych lat zostali odesłani do domu lub też sami opuścili Instytut”; ten sam świadek
dorzuca: „Wydaje mi się, że zbyt łatwo przyjmował on kandydatów”561. Założyciel przyzna się
do tego, mówiąc: „W domu bez wątpienia nie możemy sobie zarzucić, że jesteśmy zbyt
surowi w stosunku do tych, których przyjmujemy; wręcz przeciwnie: można nam raczej
zarzucić, że jesteśmy zbyt pobłażliwymi”562. „Ojciec Berthier w sposób doskonały godził w
sobie dobroć i surowość, niemniej górowała w nim dobroć. Wyjaśnia to fakt, pisze pewien
świadek, że czasami przyjmował pewnych kandydatów, którzy pojawiali się bez
jakiegokolwiek listu polecającego, do tego stopnia, że dwukrotnie zdarzyło się, iż koszary
przyjęły prawdziwych cwaniaków, którzy po kilku dniach znikli z zegarkiem jednego, z
marynarką drugiego czy też z butami trzeciego. Czcigodny Ojciec śmiał się z tego, mówiąc:
„przynajmniej uczestniczył we Mszy św. i odmówił różaniec. Nie zrobi mu to źle”563. Zresztą,
czyniąc aluzję do tych, którzy na ogół nie zostawali, Jan Berthier napisał: „Ale przynajmniej
gdy są tutaj, poznają życie zakonne i różne pobożne ćwiczenia; przed oczyma mają dobry
przykład, którego wspomnienie będzie ich wspierało w życiu”564. Pomimo przemknięcia się
przez Instytut „najprzedziwniejszych” osób, zauważa pewien świadek, nigdy nie słyszano o
jakimś skandalu czy akcie przemocy ze strony wychowanków dobrego ojca Berthiera; wręcz
przeciwnie, swą postawą budowali oni mieszkańców miasta, głównie w czasie corocznej
procesji Bożego Ciała w parku świętej Elżbiety”565. Założyciel mógł nawet napisać w ten
sposób: „Szczerze muszę przyznać, że nigdy złe słowo nie zostało wypowiedziane w naszym
domu, nawet przez tych, którzy nas opuścili”566.
Na koniec pierwszego roku szkolnego, Jan Berthier, w swym raporcie do biskupa Van
de Ven, napisał: „Instytut ten jest jeszcze ziarnem, które się rozwinie, jeśli Bóg i Kościół
obdarzą go swymi łaskami; przynajmniej taką mam nadzieję. W starych koszarach, pod
nazwą Misjonarzy świętej Rodziny, mam aktualnie 12 uczniów w pewnym już wieku. Pewien
wartościowy kapłan, który spędził ze mną parę miesięcy i który na razie wyjechał, aby
pozałatwiać różne sprawy, obiecał mi, że wkrótce powróci i wraz ze mną zajmie się tym
dziełem”567. Kapłan ten, nazywający się Edoardo Bouffier, pochodził z diecezji Vigevano
(Italia): „Od dawna już prosi mnie on o współpracę w Instytucie”, napisał Jan Berthier do
biskupa. W rzeczywistości jednak, kapłan ten nie dotrzymał swego słowa. Skorzystał z okresu
wakacyjnego, by wyjechać z Grave i nigdy już tam nie powrócić568.
„Dzieło misjom nieużyteczne”

561

Summ, ad 35.
Adn. Dzb, s. 73, AB.
563
Raport v. Dinteren, 1928, AB.
564
„Dzieło świętej Rodziny”, s. 27.
565
List ojca Wilde SJ, z 27.09.1927, AB.
566
„Dzieło”, s. 27.
567
List z 09.07.1896, AB.
568
Według wikariusza generalnego z Vigevano, „Edoardo Bouffier był wikarym w Pieve del Cairo. Ówczesny
proboszcz, święty człowiek, który z miłosierdzia przyjął go do siebie, chciał się następnie jak najszybciej od
niego uwolnić. Nie był z naszej diecezji Vigevano i nie wiadomo skąd on przybył. W okolicy krążyły pogłoski, że
niby to miałby się znaleźć w więzieniu za wyłudzanie pieniędzy” (List z 18.10.1950, AB).
562

90

Na początku lutego 1896 roku, Jan Berthier wznowił kroki, by uzyskać pozwolenie na
przechowywanie Najświętszego Sakramentu w kaplicy starych koszar oraz w kaplicy sióstr:
„Jego Eminencja, napisał on do biskupa z Bois-le-Duc, powiedział mi parę miesięcy temu, że
nadszedł moment, by skierować prośbę do Rzymu; niedawno napisałem do księdza
kardynała Langénieux, prosząc go o przedstawienie mi opinii Ojca świętego, jak też o jego
błogosławieństwo dla przedsięwziętego dzieła i udzielenie mi zgody na przechowywanie
Najświętszego Sakramentu”. Kardynał odpowiedział mu, iż jest wskazane, by zezwolenie to
przeszło najpierw przez biskupa diecezji Bois-le-Duc: „Już ponad miesiąc temu otrzymałem tę
odpowiedź, pisze Jan Berthier w tym samym liście do biskupa Van de Ven, jednak czekałem
aż do tej chwili, chcąc przygotować trochę nasze kaplice. Dzisiaj są już one w lepszym stanie,
niż w dniu ich poświęcenia. Pomalowaliśmy naszą kaplicę i wykańczamy jej przyozdabianie.
Pokornie więc proszę Jego Eminencję o poparcie mej prośby i przedstawienie jej w Rzymie
(List ojca Berthiera z 09.02.1896, AB). Biskup wysłał więc prośbę ojca Berthiera pod adres
Kongregacji dla Popierania Rozkrzewiania Wiary, której prefektem był wówczas ksiądz
kardynał Ledóchowski569. Tenże odpowiedział biskupowi Van de Ven, że nie rozumie dobrze
celu tego nowego instytutu; „jak mi się wydaje, chodzi o wysłanie na misje collegium
starzejących się kapłanów, których opuszczają już siły; dzieło to jest w sposób absolutny
nieodpowiednie i nieużyteczne. Niech ksiądz biskup doradzi raczej temu księdzu poświęcenie
się dziełu bardziej pożytecznemu” (List księdza kardynała Ledóchowskiego z 28.02.1896, AB).
Przed przekazaniem tejże odpowiedzi ojcu Berthierowi, biskup Van de Ven chciał najpierw
dać prefektowi Kongregacji dla Popierania Rozkrzewiania Wiary parę wyjaśnień na temat
osoby założyciela, jak też na temat celu jego instytutu; do listu swego dołączył on egzemplarz
konstytucji zatwierdzonych przez kardynała Langénieux. Jednak prefekt rzymskiej
kongregacji nie zmienił swego stanowiska; zaproponował jednocześnie biskupowi Van de
Ven wzięcie tego collegium księży do służby w swej diecezji i udzielenie mu w ten sposób
pozwoleń, o które proszono. „Jeżeli chodzi o Kongregację, dorzucił, to uważa ona za
niestosowne udzielenie powyższych pozwoleń, albowiem ocenia to dzieło jako nieużyteczne
dla misji” (List księdza kardynała Ledóchowskiego z 13.03.1896, AB).
Ksiądz biskup Van de Ven przekazał więc wszystkie powyższe dokumenty Janowi
Berthierowi. Ten to, skonsternowany, odpowiedział biskupowi: „Dziękuję Jego Eminencji za
to wszystko, co Ksiądz Biskup dla mnie zrobił. Taki wynik sprawy czyni mnie naprawdę
smutnym; albowiem byłem z Księdzem Biskupem szczery we wszystkim, co mówiłem i czego
się podejmowałem. Jeśli jest to tylko nowe doświadczenie, to zniosę je z pokorą i z łaską
Bożą. Jeśli jednak jest to dowód na to, że ani Bóg, ani Kościół nie błogosławią memu
przedsięwzięciu, to jestem gotów na porzucenie mego dzieła, mimo iż z otrzymywanych
próśb o przyjęcie wynika, że byłoby tu do spełnienia pewne dobro. Księże Biskupie, w tej
sytuacji nie mam żadnego interesu w kontynuowaniu mego przedsięwzięcia i już teraz
przewiduję wiele trudności, przez które będę musiał przejść”570. To ciężkie doświadczenie w
pewnym momencie nadszarpnęło wielce zapał Założyciela: „Po pewnych wypowiedziach,
mówi świadek, mogłem wyciągnąć wniosek, że jego odwaga i zapał były w punkcie
wyczerpania się. Niemniej, dzięki swemu wielkiemu zaufaniu pokładanemu w Bogu, na nowo
przezwyciężał on trudności. W stosunku do tej sytuacji, wielokrotnie mówił on o świętym
Alfonsie Liguori, który tak samo trzykrotnie musiał ponawiać próbę założenia swego
zgromadzenia”571. Mimo iż był on przekonany o użyteczności swego Instytutu, to jednak nie
upierał się przy swym zdaniu i był gotowy podporządkować się decyzji hierarchii, jednakże po
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uprzedniej próbie wyjaśnienia sytuacji. „Poinformuję więc księdza kardynała Langénieux,
napisał na nowo do biskupa Van de Ven, o otrzymanej odpowiedzi z Rzymu i zapytam go, co
w tej sytuacji mam czynić” (List z 17.03.1896, AB).
Z pomocą kardynała Langénieux, Jan Berthier zredagował szczegółowy raport na
temat historii swej fundacji, jej charakteru i celu, a także na temat racji, dla których instytut
osiadł w diecezji Bois-le-Duc, wspominając też o Siostrach pomocniczych, jak też o licznych
prośbach o przyjęcie (List ojca J. Berthier do prefekta Kongregacji dla Popierania
Rozkrzewiania Wiary z 26.03.1896, AB). Wikariusz generalny z Reims odpowiedział mu:
„Udało mi się porozmawiać z księdzem kardynałem, przykutym na razie do łoża z powodu
choroby, o dokumentach, które ojciec nam przysłał. Jego zdaniem, powinien ojciec
kontynuować swoje dzieło. Zgodnie z ojca prośbą, wyślemy do Rzymu list księdza kardynała,
jak też inne konieczne dokumenty”572. W międzyczasie Założyciel wysłał do biskupa z Bois-leDuc sprawozdanie z całości podjętych przez niego przedsięwzięć: „Najpierw skontaktowałem
się z najstarszym z doradców Kongregacji do Spraw Biskupów i Zakonników, z którym miałem
liczne kontakty nie tylko z powodu tego małego dzieła przeze mnie rozpoczętego, ale także z
powodu spraw mojego zgromadzenia. Odpowiedział mi on, że prawdopodobnie Kongregacja
dla Popierania Rozkrzewiania Wiary nie uchwyciła dobrze celu tegoż dzieła i że trzeba by
natychmiast wysłać jej szczegółowe na ten temat sprawozdanie, przekazując je najlepiej
przez księdza kardynała Langénieux. Tak też uczyniłem, mówiąc jednocześnie, że jestem
gotowy do porzucenia mego przedsięwzięcia, jeżeli nie odpowiada ono Stolicy
Apostolskiej”573. Sprawozdanie kardynała Langénieux dotarło do sekretarza stanu, kardynała
Rampolla, 02-go maja. Ten to z kolei odpowiedział kardynałowi Langénieux, że „Stolica
Apostolska nie ma zwyczaju udzielać zgody na przechowywanie Najświętszego Sakramentu
instytutom, które nie otrzymały jeszcze formalnej aprobaty na ich istnienie; niemniej Ojciec
święty daje swą zgodę czcigodnemu ojcu Berthierowi w przypadku, jeśli dom założony w
diecezji Bois-le-Duc mógłby być uważany za dom macierzysty i jeżeli instytut posiada już
odpowiednią liczbę zakonników i uczniów”574. Wikariusz generalny z Reims natychmiast
przekazał tę odpowiedź z Rzymu ojcu Berthierowi: „Oto odpowiedź księdza kardynała
Rampolla na list naszego kardynała Langénieux. Spieszę się z przekazaniem jej ojcu,
dołączając moje najszczersze gratulacje za osiągnięcie tegoż sukcesu. Jego Eminencja jest
szczęśliwy, że mógł być ojcu użyteczny w tychże okolicznościach i serdecznie ojca
pozdrawia”575. Jednakże Jan Berthier osądził, że powyższa odpowiedź z Rzymu nie stanowiła
zezwolenia na przechowywanie Najświętszego Sakramentu: „Pozwoli Ksiądz Biskup, że
poinformuję go o liście Jego Eminencji kardynała Rampolla do arcybiskupa z Reims, napisał
on do biskupa Van de Ven. W Reims uwierzono, że list ten jest dla mnie zezwoleniem na
przechowywanie Najświętszego Sakramentu, jednakże ja w to nie wierzę, chyba, że myśli tak
Ksiądz Biskup... Odpowiedź kardynała Rampolla traktuję jako zachęcenie do kontynuowania,
a nawet do rozwinięcia dzieła, w zależności od środków, jakie ześle mi Boża Opatrzność”576.
Biskup Van de Ven potwierdził stanowisko ojca Berthiera: „Tak jak ojcu, wydaje mi się, że list
kardynała Rampolla nie zawiera w sobie zgody na przechowywanie Najświętszego
Sakramentu”577. Założyciel więc wznowi swą prośbę nieco później, kierując ją jednak do
Kongregacji Kultu.
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Pierwszy wzlot
Kończył się pierwszy rok szkolny. W przeddzień Wniebowzięcia Jan Berthier napisał
do swej duchowej córki: „Jutro (15 sierpnia 1896) wyjeżdżam do Francji na Górę świętą,
gdzie będę, tak myślę, pod koniec tygodnia, jeśli Bóg zechce”578. Przed wyjazdem na La
Salette, osądził za słuszne zabezpieczenie przyszłości swej oddanej kucharce i ekonomce: „W
przypadku, gdyby spodobało się Bogu zabrać mnie z tego świata, napisał, pragnę przed
śmiercią zostawić ten list pannie Hermance Coyret z Saint Jean de Vaulx (Isère),
poświadczając, że od 13-tu już lat, z godnym podziwu zapałem i wytrwaniem, jest ona
oddana mym dziełom apostolskim, poświęcając im nie tylko swe dochody, ale także swój
czas i swą pracę, i zostawiając wszystko, by tylko przyczynić się do ich rozwoju. Usilnie więc
polecam ją przełożonym zakonów, do drzwi których ewentualnie zapuka ona po mojej
śmierci, aby zechcieli przyjąć ją jako zakonnicę i jestem pewien, że przyjęliby w ten sposób
kogoś, kto byłby im wielką pociechą”579.
Jan Berthier powrócił do Grave w końcu września i jak wynika z jednego z listów
skierowanych do swej córki duchowej, rozpoczął ten nowy rok z większym jeszcze zapałem:
„Czuję się lepiej niż w roku ubiegłym o tej samej porze i mam więcej zapału. Być może, będę
też miał odpowiednich kandydatów”580. Pewien świadek potwierdza, że począwszy od tegoż
to roku (1896-1897), „dzieło w sposób zaskakujący zaczęło się rozwijać, kiedy to ojca
Berthiera uznano jako dobrego kierownika duchowego i spowiednika. Doskonale
przypominam sobie, kiedy to my, starsi uczniowie, w roku 1896, zachęcaliśmy nowo
przybyłych, jeśli tylko władali językiem francuskim, do wybrania go za ojca duchownego.
Trzeba było być wyjątkowo « twardym orzechem » albo też « nie do nawrócenia się », by nie
przełamać się i nie skierować swych kroków na dobrą drogę. Jako spowiednik i zarazem
kierownik duchowy, ojciec Berthier był prawdziwym artystą; ja także zawdzięczam mu moje
nawrócenie. Szczególnie był on kimś o nieporównywalnej dobroci i łaskawości. Często
obdarowywał pocałunkiem swych penitentów przed wejściem do konfesjonału. I jeśli miało
się potrzebę porozmawiania z nim, w obojętnie jakim momencie można było zwrócić się do
niego. Zdarzało się to często na przykład podczas rekreacji: brał on wtedy danego ucznia za
rękę, robił z nim sto kroków, wyjaśniając mu sprawy i uspokajając go. Pewnego razu,
wychodząc z konfesjonału, spontanicznie powiedziałem sobie: ach! Jeśli już człowiek potrafi
być tak dobry, czymże będzie dobroć Boga?”581. Wspomnieć tu też trzeba, że 15-go lutego
1897 roku przybył do Grave, w wieku 24 lat, Alexandre Mertens, który będzie pierwszym
misjonarzem świętej Rodziny. Jan Berthier mógł wówczas napisać do swej córki duchowej
następujące słowa: „Wciąż jeszcze jestem zadowolony w Grave i dobry Bóg posyła mi dobrą
młodzież; jednak ciągle potrzebuję Jego pomocy”582.
W czasie tegoż samego roku, przybyło dwóch kapłanów, by pomóc założycielowi:
Claessens i Biéling. „Pewien ksiądz, pisze Jan Berthier do biskupa Van de Ven, mówiąc o
Claessens, wyraził chęć przybycia mi z pomocą... Chce to uczynić naprawdę z oddania,
albowiem, by tu przybyć, zrezygnował on z interesujących korzyści materialnych. Ma 52 lata i
był proboszczem w diecezji Liège (Belgia), do której należy... Ośmielam się prosić Jego
Eminencję o wyrażenie zgody na odprawianie przez niego Mszy św., a także, ponieważ
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Berthier”. E. Vidal uściśla, że ojciec Berthier już nazajutrz, tj. 21-go sierpnia, wygłosił kazanie na La Salette.
579
List z 10.08.1896, AB.
580
EV, 30.09.1896, AB.
581
Raport Stolz, 1938, AB.
582
EV, 16.02.1897.

93

kapłan ten wydaje mi się naprawdę poważny i pobożny, o udzielenie mu tej samej
jurysdykcji, jaką ja sam posiadam; wydaje mi się bowiem, że w małej wspólnocie powinno się
mieć możliwość dokonania wyboru swego spowiednika. Do tej chwili mamy jedynie paru
uczniów, uczących się gramatyki, a także kilku studentów, którzy ukończyli już część studiów
i którzy będą mogli nam pomóc”583. Wspomniany jednak pomocnik okazał się bardziej
przeszkodą niż pomocą, albowiem, według pewnego świadka, „niejaki ksiądz Claessens,
któremu wyraźnie dokuczał początek starości, naopowiadał wśród duchowieństwa miasta
Grave, że w naszym domu niewystarczająco zachowywano post”584. Ktoś inny zauważa, że
ksiądz ten „chciał zmienić wystrój zarówno zewnętrzny jak i wewnętrzny koszar. A ponieważ
Założyciel nie chciał o tym słyszeć, pewnego dnia spakował się i wyjechał”585.
Jeżeli zaś chodzi o księdza Biéling, to był on kapłanem diecezji Reims. Sam kardynał
Langénieux polecił go Janowi Berthierowi: „Zawsze mogłem być jedynie dumny z życia
kapłańskiego tegoż to księdza, który wszędzie i w każdej rzeczy, nie tylko, że nie było mu
można nic zarzucić, ale wręcz budował swą postawą” – napisał kardynał w swym liście do
biskupa z Bois-le-Duc586. Ze swojej zaś strony, Jan Berthier napisał o nim do biskupa Van de
Ven, by mu „polecić kapłana francuskiego, księdza Biéling z Lunebourg... Kapłan ten ma
zamiar pomóc mi w podjętym przeze mnie przedsięwzięciu. Jest on dobrze znany księdzu
kardynałowi Langénieux, który z pewnością poleci go Jego Eminencji... Chcę wykorzystać
moment jego przyjazdu, by natychmiast poprosić go o wygłoszenie rekolekcji dla młodych
ludzi, których mam tu z sobą, albowiem zakonnicy holenderscy, których prosiłem o tę
przysługę, odmówili mi ze względu na niedostateczną znajomość języka francuskiego; poza
tym, wydaje mi się, że wygłoszenie rekolekcji zaraz po przyjeździe wywrze dobre wrażenie na
mieszkańcach, którzy jeszcze nie wiedzą, że kapłan ten zamierza zostać z nami”587. Jednakże
ten tak dobrze zapowiadający się pomocnik opuścił Grave cztery miesiące później. Wyjazd
ten był zresztą sporym ciosem dla uczniów: „Na początku, oświadcza jeden z nich, prawie
wszyscy chcieli wyjechać. Wydaje mi się nawet, że wyjechali... Nawet ksiądz Biéling z
Lunebourg wyjechał. Był on już kapłanem i nawet profesorem w niższym seminarium. Był to
ktoś bardzo dystyngowany, modlił się dużo i był bardzo pobożny. Fakt, że on też wyjechał,
był dla nas wielkim ciosem. Ojciec Berthier przemilczał to. Jako młodego już człowieka,
bardzo mnie to uderzyło. Niemniej był on pewny, że jego dzieło może się utrzymać”588. Inny
świadek przytacza parę szczegółów związanych z powyższym wyjazdem: „Ksiądz Biéling,
Francuz, który miał być uważany prawie za współzałożyciela, był godnym i pobożnym
kapłanem; nie mógł jednak dostosować się do ducha przyszłego instytutu; w pewnym
momencie doszedł nawet do wniosku, że ojciec Berthier zmierza w złym kierunku.
Przekonany o tym, przerobił na swą stronę kilku uczniów, co wywołało sporo trudności”589.

Zezwolenie na przechowywanie Najświętszego Sakramentu
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W swym sprawozdaniu z 1897 roku, Jan Berthier napisał do biskupa z Bois-le-Duc:
„Poza kapłanem, którego Ksiądz Biskup mi posłał590 i który to z dobrze Księdzu znanych
motywów nie będzie mógł na długo się tu osiedlić, mam jeszcze księdza Biéling, którego Jego
Eminencja zobaczył, odwiedzając nas tutaj. Mam także 21 młodych ludzi, którzy studiują.
Dwóch z nich należy już do duchowieństwa, mając niższe święcenia – wykładają oni
młodszym uczniom591... W sumie więc jestem zadowolony z całości mych uczniów i wydaje
mi się, że panująca w domu atmosfera nie jest zła”592. W chwili tej, kiedy to mógł się już
oprzeć na solidnym trzonie grupy, założyciel ponowił starania o uzyskanie zgody na
przechowywanie Najświętszego Sakramentu. Poprzez kardynała Langénieux skierowana
została prośba do Kongregacji Kultu, w której wyrażono się w ten oto sposób: „Ojciec
Berthier zjednoczył już 20-tu młodych ludzi, a drugi kapłan, który się do niego przyłączył,
pomoże mu przyjąć jeszcze większą liczbę uczniów. Żywym pragnieniem ojca Berthiera
byłoby posiadanie Najświętszego Sakramentu w swej kaplicy... Ksiądz biskup z Bois-le-Duc
nie tylko, że nie sprzeciwia się temu pragnieniu ojca Berthiera, ale także poparł jego prośbę
wcześniej wystosowaną do Kongregacji dla Popierania Rozkrzewienia Wiary. Ponieważ
jednak dzieło to zostało podjęte poza normalnymi regułami, za bezpośrednią aprobatą Ojca
świętego, było ono nieznane tejże Kongregacji i dlatego też wcześniejsza prośba została
odrzucona” (Prośba skierowana do Kongregacji Kultu, bez daty, AB). Z datą 28-go maja 1897
roku Kongregacja Kultu zezwoliła Założycielowi na przechowywanie Najświętszego
Sakramentu na okres dziesięciu lat. Odpowiedź ta została przekazana Jana Berthiera za
pośrednictwem wikariusza generalnego diecezji Reims. Po otrzymaniu tejże informacji,
Założyciel odpowiedział: „Z wielką radością otrzymałem list Księdza z wszystkimi radosnymi
dla mnie wiadomościami. Proszę więc przyjąć wyrazy mej wdzięczności i takowe przekazać
też Księdzu Kardynałowi za udzielenie mi tej nowej przysługi; bez niej czułbym się jak w
niełasce. Będzie to więc dla mnie prawdziwym odciążeniem”... W tym samym liście poprosił
on kardynała o „parę użytecznych modyfikacji”: „Posiadam zezwolenie, pisze Jan Berthier, na
zachowanie dla dzieła spóźnionych powołań połowy dochodów z moich książek, resztę
przeznacza się na naszą szkołę w La Salette. Ponieważ jeszcze przed otrzymaniem zgody na
rozpoczęcie mego dzieła przekazałem już 8.000, a nawet więcej, naszej szkole i po
otrzymaniu tejże zgody dałem następne 5.000, i ponieważ nowo powstały instytut jest
całkowicie na moim utrzymaniu, od tej chwili chciałbym: 1. Poświęcić mu wszystkie dochody
pochodzące ze sprzedaży mych książek... 2. W przypadku mej śmierci, pozostawić własność
tych wydrukowanych książek temu, komu wydawać mi się to będzie za słuszne... 3. Prosić o
ogólne pozwolenie na tłumaczenie i wydrukowanie mych książek w różnych językach... 4.
Prosić o udzielenie dyspensy dla tych punktów mej reguły, które zbytnio nie odpowiadają
memu aktualnemu życiu z mymi uczniami. 5. W zależności od okoliczności, móc zmienić mój
testament. Moją intencją wciąż jest zrobienie czegoś jeszcze dla naszej szkoły na La Salette...
Zrobić przynajmniej tyle, co inni nasi współbracia, ale jednocześnie nie chciałbym czuć się do
tego kategorycznie zmuszony... 6. Zachowywać dla mego instytutu pieniądze z intencji
mszalnych i rekolekcji, które ewentualnie wygłoszę”593. Jan Berthier pragnął aż końca być
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go na jakiś czas w Grave.
591
Jeden z nich nazywał się Paul Fages. Pozostał on dwa lata w Grave, a następnie wstąpił do seminarium
kolonialnego w Paryżu. Według ojca Clément, kapucyna, byłego przełożonego z Velp (niedaleko Grave),
znającego dobrze P. Fages, on to miałby później został wikariuszem generalnym w Guadeloupe (MRF, IV, 31).
592
List z 01.07.1897, AB.
593
List z 08.07.1897, AB. Słowa, które są podkreślone w liście oryginalnym. 13.07.1897 wikariusz generalny
udzielił mu następującej odpowiedzi: „Bardzo chętnie, na mocy specjalnej delegacji otrzymanej od Ojca

95

solidarnym ze współbraćmi z La Salette i zachować wierność swemu zgromadzeniu. Jeszcze
tego samego dnia wysłał on treść rzymskiego rozporządzenia księdzu biskupowi Van de Ven,
prosząc go o ostateczne wyrażenie zgody na przechowywanie Najświętszego Sakramentu,
która też została mu udzielona w liście biskupim z 09-go lipca 1897 roku.
W dniach od 05-go do 15-go października 1897 roku miała miejsce w Grenoble
kapituła generalna Ojców Saletynów. Jan Berthier poprosił biskupa o jurysdykcję dla ojca
Beynet, „którego czcigodny ojciec przełożony generalny posyła mi, aby mnie tutaj zastąpił,
podczas gdy ja musiałbym uczestniczyć w październiku w naszej kapitule generalnej. Proszę
Jego Eminencję, aby zechciał udzielić mu na okres, który tutaj spędzi, tej samej władzy
spowiadania i w ramach tych samych też granic; tym bardziej, iż chciałbym, aby po
przyjeździe uczniów, na których oczekuję, wygłosił on im krótkie rekolekcje”594. W
momencie, gdy Jan Berthier wyjeżdżał na kapitułę, do Grave przyjechał ksiądz Tereygeol z
diecezji Grenoble, by zaofiarować swą pomoc nowo powstałemu instytutowi. Założyciel
uczynił odpowiedzialnym ojca Beynet za poproszenie biskupa z Bois-le-Duc o konieczne
zezwolenia jurysdykcyjne. Kapituła generalna wybrała ojca Perrin, nowicjackiego współbrata
Jana Berthiera, na przełożonego generalnego, który na stanowisku tym zastąpił Ojca Chapuy.
„Po odbytych wyborach, kapituła przegłosowała dwie propozycje: 1. Ojcowie Archier i
Berthier są mianowani członkami honorowymi rady generalnej. Jeśli są obecni, to
uczestniczą oni w obradach rady generalnej, posiadając jedynie głos doradczy; 2. Ojciec
Berthier posiada stopień pierwszeństwa zaraz po asystentach”595. Na początku roku 1898 Jan
Berthier poprosił biskupa Van de Ven o przedłużenie zezwolenia jurysdykcyjnego dla księdza
Tereygeol „na okres jego pobytu w naszym domu”. Pozwolenie to zostało mu udzielone wraz
z innymi drobnymi zezwoleniami, o które prosił Założyciel.
W swym sprawozdaniu do biskupa z Bois-le-Duc za rok 1897-1898 Jan Berthier
napisał: „Wraz z innym kapłanem profesorem w czasie minionego roku mieliśmy przeciętnie
20 uczniów, wszystkich w internacie, przeróżnych narodowości; wszyscy byli jeszcze na
poziomie nauki gramatyki. Mamy sporo podań o przyjęcie i wydaje się, że zwiększa się trzon
tych, na których można naprawdę liczyć. Dzieło to jest ważne także dla tych, którzy nie
wytrwają do końca, bo pomoże im znaleźć ewentualnie miejsce w innych domach. W ten to
sposób, na przykład kilku z tych, których tutaj miałem, wstąpiło do ojców trapistów; jeden
jest kartuzem i złożył już swą profesję zakonną; trzech wstąpiło do Ojców Asompcjonistów
etc. Siostry świętej Rodziny albo inaczej mówiąc: dobrodziejki, były przeciętnie tylko dwie
albo trzy w przeciągu tego roku... Nie mamy żadnych długów i jesteśmy samowystarczalni
bez zwracania się do kogokolwiek o jakąś pomoc. Dzięki łasce Bożej, mam dobrodziejki we
Francji, wspaniałomyślnie interesujące się naszym dziełem, które wspomogłyby nas jeszcze
bardziej, jeśli tylko by się ono powiększyło”596. Te oddane Założycielowi osoby zajmowały się,
między innymi, sprzedażą jego książek; panna Fayollat była odpowiedzialna za ich wysyłkę i
kontakty z drukarniami597.
świętego, Ksiądz Kardynał udziela ojcu zgody na to wszystko, o co go ojciec prosił w swym liście z 08-go lipca dla
przedsięwziętego przez siebie dzieła”.
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„Święty u stóp świętego”
W sierpniu 1898 roku przyjechał do Grave nowy pomocnik, ojciec Patarin: „Przyjechał
właśnie ojciec naszego zgromadzenia, o którym miałem zaszczyt rozmawiać z Jego Eminencją
podczas wizyty w Grave, pisze Założyciel do biskupa Van de Ven. Będzie on, taką mam
przynajmniej nadzieję, cenną dla mnie pomocą. Jest to człowiek w wieku dojrzałym: ma 36
lat. Prosiłem o niego naszego czcigodnego przełożonego generalnego i on sam mi go posłał.
W Grenoble (tzn. w naszej diecezji) zaopatrzył się w normalny celebret kapłański, ale w
czasie swej podróży w pociągu zgubił swój brewiarz, w którym był jego celebret. W tej chwili
posiada tylko dokument z jurysdykcją do spowiadania w diecezji Grenoble, który przekazuję
Jego Eminencji, pokornie prosząc o udzielenie mu zezwolenia na odprawianie Eucharystii i
spowiadanie w naszym domu na okres jego tutaj pobytu. Wydaje mi się, że posiadanie
dwóch spowiedników w domu byłoby cenną sprawą dla naszych uczniów”598. Od 08-go
sierpnia do 20-go września Jan Berthier udzielał swych tradycyjnych posług na La Salette. 28go sierpnia świętowano 25-lecie narodowej pielgrzymki na La Salette. Z tej też okazji została
poświęcona brązowa figura świętej Filomeny, którą umieszczono blisko miejsca objawień. W
rzeczywistości bowiem, jak się dowiadujemy od Jana Berthiera, „pomysł tych narodowych
pielgrzymek narodził się przy grobie proboszcza z Ars i u stóp ołtarza świętej Filomeny, a jego
autorem był dobrze nam znany ksiądz Thédenat”599. W przeddzień 19-go września, donosi
kronikarz, „o godzinie 20-tej bazylika jest przepełniona; przed uroczystym wystawieniem
Najświętszego Sakramentu czcigodny ojciec Berthier mówi do tłumu, że Maryja płacze,
ponieważ Bóg nie jest kochany; następnie przez swe mądre i praktyczne słowo pobudza tłum
do tej świętej miłości. Od nieszporów miejsca pokuty są okupowane, a spowiedź trwa jeszcze
całą noc”600. W uroczystość objawienia świąteczna suma odprawiona została na zewnątrz, po
czym nastąpiła procesja wokół Planeau601. Wracając z procesji, „pielgrzymi grupują się na
dwóch stokach góry, wokół miejsca objawienia. Czcigodny ojciec Berthier wpaja w ich dusze
uczucie żalu za grzechy i pragnienia poprawy, czyniąc to swymi słowami i praktycznymi
wskazaniami, które czerpie z trzech scen objawienia: Matka Boża, która płacze, Matka Boża,
która mówi, Matka Boża, która wstępuje do nieba... W momencie mówienia o boleściach
Matki Bożej i o łzach, które za nas przelała, wymykają się łzy z oczu tego ponad 3-tysięcznego
tłumu”602.
Tegoż to 1898 roku ojciec Archier udał się również na La Salette. Był on jednak
zmuszony do nieaktywności z powodu swego wieku i choroby. Skoro już wcześniej Jan
Berthier dowiedział się o jego chorobie, napisał wówczas do swej duchowej córki: „Ojciec
Archier jest bardzo ciężko chory. Módlcie się za niego”603. Gdy kilka tygodni później nastąpiła
pewna poprawa jego zdrowia, napisał jej: „Drogi ojciec Archier czuje się trochę lepiej, ale
ciągle obawiam się o niego z powodu jego wieku (82 lata), a to przecież mój najlepszy
przyjaciel na ziemi. Dziękuję za wszystkie modlitwy i proszę o dalsze”604. Było prawdą, że w
ojcu Archier Jan Berthier znalazł wiernego przyjaciela. Tak oto pewien świadek relacjonuje
ostatnią wizytę, jaką mu złożył: „Wielki przyjaciel pobożnego ojca Archier; w sposób
doskonały rozumieli się we wspólnym czynieniu wielkich dzieł Bożych, święci się rozumieją.
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Latem 1898 roku, ostatnim spędzonym przez czcigodnego osiemdziesięciolatka na świętej
Górze, ojciec Berthier, ciągle przyzwyczajony do uczestniczenia w pielgrzymkach, przychodził
często dotrzymywać mu towarzystwa w czasie rekreacji. Dzięki mojej funkcji pielęgniarza
słuchałem czasami ich zagorzałych dyskusji. Obydwaj posiadali wielkiego ducha wiary i myśli
nadprzyrodzonych! Pewnego dnia, przyszedł on jak zwykle, z paczką listów w ręku; jeden z
nich był większy od innych. Ojciec Archier rzekł mu więc z uśmiechem: « Być może otrzymał
ojciec nominację na objęcie jakiegoś biskupstwa? – Ach! Ojcze, stać się biskupem, byłoby
największym dla mnie nieszczęściem...». List zaś, który otrzymał, zawiadamiał go o śmierci
siostry kardynała Langénieux... Tegoż samego roku, po południu 19-go września, kiedy to
obserwowałem przez dziurkę od klucza czy mój chory odpoczywał, zobaczyłem ojca
Berthiera na kolanach na podłodze u stóp ojca Archier siedzącego w fotelu. Był to święty u
stóp świętego. Co się wówczas wydarzyło między świętym Dyrektorem i świętym
Założycielem?... Spotkanie to bardzo się przeciągnęło, było ono chyba ostatnim; więcej już
się nie zobaczyli na tej ziemi. Tegoż samego wieczoru jeden z nich wyjeżdżał do swej
kochanej i dalekiej Holandii, drugi zaś umarł trzy miesiące później w Grenoble”605. 20-go
września ojciec Perrin zanotował w swym dzienniku: „Koniec pielgrzymki – Wyjazd generalny
i wyjazd ojca Berthiera z panną Hermance do Grave”.
Umocnienie dzieła
Przyjeżdżając z La Salette, Założyciel zastał dwóch nowych uczniów: Michalon i
Blanchard. „To w lipcu 1898 roku, pisze ten ostatni, podczas mojego pobytu w niższym
seminarium St Jodard (diecezja Lyon), dowiedziałem się o istnieniu Instytutu od mojego ojca
duchownego, któremu to – ojciec Michalon i ja – objawiliśmy nasze pragnienie zostania
misjonarzami zakonnymi... Przybyliśmy do Grave 19-go sierpnia 1898 roku. Było tam
wówczas dwunastu uczniów różnych narodowości, między innymi: czterech Francuzów,
jeden Szwajcar, trzech Niemców, żadnego jednak Holendra... Ojciec Założyciel – w swej
odpowiedzi na nasze podania, a także już wcześniej w czasie dwóch spotkań, jakie Michalon i
ja mieliśmy z nim podczas naszej pielgrzymki na La Salette – wystarczająco pouczył nas na
temat życia powstającego instytutu; było to życie oddania i poświęcenia się przez ubóstwo,
wspaniałomyślność i dobrowolne wyrzeczenie się dla Boga i zbawienia dusz”606. Według
pewnego świadka, rok 1898 trzeba uważać za decydujący dla fundacji zgromadzenia:
„Prawdziwe założenie, mówi on, nastąpiło w 1898 roku. Wówczas to wstąpiła do instytutu
wielka liczba uczniów, w większości Niemców, którzy wprowadzili doskonałą atmosferę, do
tego stopnia, że ojciec Berthier wielokrotnie powiedział mi: « Ależ, dziecko moje, są to
ukształtowani już ludzie. Oto materia, z której można uczynić wielkie dzieła! ». Jego
nieporównywalna cierpliwość znalazła w końcu swoje wynagrodzenie; był już na to
najwyższy czas!”607.
01-go października tegoż samego roku wstąpił do instytutu Joseph Carl, ten, który
zostanie pierwszym przełożonym generalnym zgromadzenia. Złożył on wizytę w Grave w
czasie świąt wielkanocnych poprzedniego roku: „Zostałem wówczas przyjęty przez ojca
Berthiera i tego, który służył jako tłumacz, Mertens. Ojciec Berthier powiedział mi, że nie
widzi przeszkód w przyjęciu mnie. Miałem 28 lat. Powróciwszy do Aix-la-Chapelle (Aachen),
napisałem mu list, mówiąc, że mimo panującego ubóstwa i prostoty, bardzo mi się podobało,
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ale że mógłbym wstąpić dopiero na jesień, ponieważ jako urzędnik miejski, musiałem dać
wypowiedzenie z pracy trzy miesiące wcześniej”608.
Trzon grupy uczniów coraz bardziej więc rozwijał się, z pomocą nowego kapłana, ojca
Patarin, który – według pewnego świadka – „w sposób skuteczny przyczyniał się do opieki i
rozwoju powołań. W sumie więc był to pomocnik naprawdę godny tego słowa, z którego
nasz Założyciel zaczerpnął nowe siły dla powstającego dzieła”609. Przeróżne świadectwa są
zgodne co do tego, że „jedną z przyczyn licznych wystąpień było to, że ojciec Berthier
wcześniej nie znalazł odpowiedniej mu pomocy. Faktem jest, że zaangażował on kilku
kapłanów do pomocy, jednak żaden z nich, w tym także współbracia z La Salette, nie mógł
wznieść się na wyżyny jego ideału; niektórzy wręcz z nich byli raczej szkodliwi niż
użyteczni”610. Zdanie to podziela zresztą ojciec Patarin: „Czcigodny Ojciec zmuszony był
ubiegać się o pomoc innych kapłanów... Jednakże zbytnio nie rozumiejąc jego dzieła, albo też
będąc niewytrwałymi, pomocnicy ci stanowili naprawdę kruchą dla niego pomoc i nie
potrafili dostatecznie zachęcić pierwszych uczniów, którzy nie wytrwali do końca”. Sam,
będąc spóźnionym powołaniem i będąc niejednokrotnie podniesionym na duchu przez ojca
Berthiera, następnie umacniał tych, którzy znajdowali się w podobnej sytuacji. „Niemniej,
kontynuuje on, jakkolwiek wielka byłaby moja wdzięczność w stosunku do tego, który był
mym przewodnikiem i dobroczyńcą, to jednak prawie nie czułem pociągu do jego
powstającego dzieła... Jednakże z chwilą mojego przyjazdu do Grave, dobry Bóg dał mi łaskę
zrozumienia, że moim obowiązkiem było zachęcanie tych młodych ludzi, dopomaganie im w
ukochaniu i docenieniu ich powołania, skierowanie ich w kierunku pobożności i ducha
poświęcenia” (List ojca Patarin do ojca Ramers z 06.01.1927, AB).
Książka opublikowana w 1898 roku
- Cuda z La Salette (Les Merveilles de La Salette)611.
Autor opisuje w powyższej książce pięć rodzajów cudów: 1. Samo objawienie,
świadkowie objawienia, posłanie Matki Bożej z La Salette i parę okoliczności objawienia; 2.
Źródełko, które wówczas wypłynęło i od tego momentu nigdy jeszcze nie wyschło; 3.
Sprawozdanie z 29-ciu cudownych uzdrowień; 4. Nawrócenia; 5. Skutki objawienia; z niego
to narodziły się: pielgrzymki, bazylika, rozpowszechnienie kultu z La Salette,
najprzeróżniejsze dzieła, pomiędzy którymi, kończąc, autor „wspomina o dziele, które
wydaje się, że także odpowiada zamysłom Matki Bożej z La Salette. Jest to Dzieło
spóźnionych powołań dla misji612. Książka ta jest czymś więcej jak tylko zwykłym
opowiadaniem „cudów” – jest ona świadectwem życia autora, który poświęcił się całkowicie
rozpowszechnianiu „pouczeń z La Salette”: „Postanowiłem już nie pisać nowych książek,
wspomina on, ale okoliczności, które wydają mi się opatrznościowe, zmusiły mnie do
ponownego chwycenia za pióro, bez wątpienia dlatego, by ostatnie zapisane przez nie linie
były na chwałę Tej, której od 1862 roku poświęciłem moje kapłaństwo”613.
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Wstęp
W grudniu 1898 roku Jan Berthier napisał do swej korespondentki: „Jeśli byłyby jakieś
ważne i interesujące wiadomości na temat naszej kochanej Francji, o których należałoby
wiedzieć, to bardzo byłbym pani wdzięczny za poinformowanie mnie o tym, przysyłając mi,
tylko w przypadku tych ważnych spraw, egzemplarz uprzednio przez panią przeczytanego
dziennika”614. Pod koniec bowiem lata 1898 roku afera Dreyfus615 rozdzierała polityczne i
religijne pasje: ugrupowanie antykościelne wzięło się za machinacje „Czarnej
Międzynarodówki”, a rząd ogłosił „pościg za Asompcjonistami”; jednocześnie przedstawiono
dwa projekty nowych ustaw prawnych: „pierwszy na temat stowarzyszeń, wymierzony był
przeciwko zgromadzeniom zakonnym; drugi zaś, chcąc zlikwidować opozycję istniejącą
między różnymi grupami młodzieży, zagrażał nauczaniu prywatnemu”616. Jan Berthier
pragnął być na bieżąco w tej niepokojącej sprawie, dotyczącej losu zgromadzeń
zakonnych617, mimo iż jego własny instytut znajdował się z dala od tego wrzenia, jak pisał do
swej korespondentki: „To właśnie dlatego, że myślałem, iż grunt był zbyt mało solidny we
Francji, przyjechałem tutaj i naprawdę tego nie żałuję. Tutejsza ludność jest tak bardzo
katolicka i spokojna”618.
Rok 1899 przyczyni się do umocnienia „dobrego trzonu” uczniów, który Założycielowi
udało się do tej pory stworzyć pośród „licznych i poważnych trudności”. Na początku roku
pisze on do ojca Vido, przełożonego ojców kamilianów w Vaals: „Nie zapomniałem waszej
wielkiej gościnności i dobrych rad, jakich mi Ojciec udzielił na początku mojego pobytu w
Holandii... Oto jestem w tej chwili z trzonem 25-ciu młodych ludzi o dobrym duchu; miałem
sporo trudności, by dojść do tego, ale dzięki Bogu jestem zadowolony z mojego małego
światka”619. W miesiąc później, w tym samym duchu, napisał on do biskupa Van de Ven:
„Jego Eminencja dowie się, mam taką nadzieję, że zaczynam mieć dosyć liczny trzon
wyśmienitych uczniów, wśród których panująca atmosfera robi mi wielką przyjemność”; w
tym samym liście poprosił on o różne zezwolenia, które świadczą o jego trosce
przystosowania się do dyrektyw hierarchii, między innymi o dyspensę z postu i abstynencji
dla osób, które miał na utrzymaniu (List Jana Berthiera do biskupa z Bois-le-Duc z 21-031899, AB): zezwolenie to zostało mu udzielone „ad annum”; każdego roku zatroszczy się on o
jego ponowienie.
„Stan naszego domu”
W swym corocznym sprawozdaniu do biskupa z Bois-le-Duc Jan Berthier wspomina,
że skierował gdzie indziej paru młodych, którzy, jak mu się wydaje, nie posiadali
wystarczających uzdolnień, by pozostać w jego instytucie; rozumiał on przez to, że nie
akceptowali oni w sposób wystarczający ciężkiego i ubogiego życia, któremu byli poddani,
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mimo iż wcześniej byli o tym dobrze poinformowani, tak jak to pewnego dnia powiedział do
swych dzieci: „Wszystkim zainteresowanym mówi się, że żyjemy tu ubogo, że prowadzimy
pracowite życie i że jeśli chcą się temu podporządkować, to mogą przyjechać... Ale gdzie tu
znaleźć tę szlachetność w człowieku, który przyjeżdżając zaczyna narzekać i okazuje się
niezadowolonym?... Nic nie mówię przeciw cnocie tych młodych ludzi; nie mają oni jednak
należnej szlachetności, by być u nas misjonarzami; nie nadają się więc do naszego
zgromadzenia”620. Według tegoż samego sprawozdania, Jan Berthier wspomagany był przez
dwóch kapłanów i jednego pobożnego laika. Tymi dwoma kapłanami byli: ojciec Patarin i
ksiądz Teyregeol. „Ojciec Patarin był we wszystkim prawą ręką Założyciela, pisze jeden z
uczniów tegoż okresu. Wszyscy lubiliśmy go jako naszego drugiego Ojca w Jezusie Chrystusie.
Jego komentarze do porannych rozmyślań były pełne namaszczenia i pobożności”621. Jeżeli
chodzi o księdza Teyregeol, zauważa pewien świadek, to jego główną zdolnością był „piękny
głos”. Dawał on „lekcje śpiewu i historii Francji”622. Wspomnianym zaś laikiem był Henri
Bruyant. Przed przybyciem do Grave posiadał on sklepik, który zbankrutował wskutek
„wydarzeń, które w tym okresie zniszczyły kraj”. Wraz ze swą małżonką, odbyli oni
pielgrzymkę na La Salette, gdzie to spotkali też ojca Berthiera. „Pani Bruyant zwierzyła mu się
z ich projektu oddania się na służbę jakiemuś dobroczynnemu dziełu - ona i jej mąż,
zamierzając żyć jak brat z siostrą”623. Ojciec Berthier powiadomił ich, że właśnie niedawno
rozpoczął pewne dzieło w Holandii. W ten to sposób przyjechali do Grave w czasie tygodnia
wielkanocnego roku 1899-go, by oddać się na służbę tegoż dzieła. „Ten poczciwy pan
Bruyant, dwa razy dziennie dawał lekcje czytania – wspomina pewien świadek. Był on poetą i
muzykiem. Pozostało nam po nim wiele pieśni, zwłaszcza pieśń Nasze dzieło poświęcone
Świętej Rodzinie, czy też pieśń do Najświętszego Serca Jezusa. Małżonka jego, która przeżyła
go o prawie sześć lat, pomagała siostrze Hermance w kuchni”624. Za obopólnym
porozumieniem, od biskupa z Bois-le-Duc, otrzymali oni zgodę na życie w separacji „etiam a
cohabitatione” (także co do mieszkania), według terminu użytego w liście zredagowanym
przez dziekana z Grave625.
Jeżeli chodzi o stan finansowy, stwierdza Jan Berthier, „nie mam żadnych długów,
wydając rocznie około 6.000 florenów, a nawet mam trochę oszczędności na przyszłość”. By
sprostać potrzebom materialnym, Założyciel w sposób szczególny liczył na Opatrzność Bożą:
„Boża Opatrzność była jego dewizą”, mówi pewien świadek626. On sam zaś napisał na ten
temat: „Posiadamy wielką ufność w Bożą Opatrzność, niemniej, to przez miłosierne dusze
przychodzi nam Ona z pomocą”627. Tymi miłosiernymi duszami były dobrodziejki, a zwłaszcza
Siostry pomocnicze, które w tym czasie „były cztery do pracy w kuchni i zajmowania się
bielizną”. Trzeba uściślić, że Jan Berthier liczył na Bożą Opatrzność, uczyniwszy jednak
wszystko ze swojej strony, by wyjść naprzeciw potrzebom materialnym. Dlatego też zabiegał
o to, by domy były zawsze otoczone wielkim ogrodem, tak by jego produkty pomagały w
sytuacji ekonomicznej wspólnoty: „Nie kupiliśmy nawet jednej sałaty”, wspomina świadek628.
Poza tym, Jan Berthier, jako wywodzący się z rodziny rolniczej, nauczał swoje dzieci korzystać
z tego, czym obdarowywała nas natura: „W czasie spacerów, mówi świadek, zbierało się
620
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żołędzie, pokrzywy, grzyby czy też małże, nie mówiąc o żabach, które były poszukiwanym
przysmakiem”629. A także, dorzuca ktoś inny, ojciec Berthier starał się o to, by „własnymi
rękoma wykonywać wszystko, co tylko można było”630. Tak to też wśród domowników byli
stolarze, murarze, krawcowie, ogrodnicy, a nawet jeden rzeźbiarz, któremu to Jan Berthier
zlecił zrobienie kilku rzeźb Matki Bożej z La Salette. „Dobry Ojciec nigdy nie zatrudniał
żadnego pracownika, pisze ojciec Patarin; jego młodzi ludzie wykonywali wszystkie prace w
domu i w posiadłości” (List ojca Patarin do ojca Ramers z 06.01.1927, AB).
Zdecydowana większość uczniów nie była w stanie płacić 1 franka dziennie, o którego
się ich prosiło: „Zaledwie 5-6 najbardziej zamożnych uczniów z całej grupy, pisze Założyciel,
daje 1-frankową opłatę za dzienne utrzymanie”631. Dlatego też Jan Berthier nalegał, by
„każdy domownik zainteresował się swymi wydatkami i aby znalazł sobie dobroczyńców”632.
Nakłaniał on ich do tego, by „mieli na sercu szukanie środków utrzymania dla instytutu;
albowiem, mówił im, wiecie doskonale, że nie odkładamy pieniędzy do skarbonki, a
jednocześnie próbujemy przyjąć jak największą liczbę kandydatów”633. W czasie letnich
wakacji, Jan Berthier posłał dwóch uczniów na objazd propagandowy; cel tego objazdu był
podwójny: zapoznanie ludzi z jego dziełem i zapewnienie mu nowych dochodów
materialnych: „W końcu lipca 1899 roku, wspomina jeden z nich, Breuer Joseph i ja (Carl)
mieliśmy udać się w tym celu do Niemiec, albowiem w Niemczech było wiele powołań...
Ojciec Berthier udzielił nam paru wskazówek i dał nam obrazki Świętej Rodziny. Mieliśmy
ofiarować te obrazki ludziom, a ci z kolei mieliby nam dać jakąś ofiarę. Poza tym mieliśmy iść
do proboszczów parafii i zapoznać ich z dziełem Instytutu dla spóźnionych powołań...
Mieliśmy też udzielić wszelkich informacji i dać kwestionariusz (po francusku) młodym
ludziom, których spotkalibyśmy i którzy mieliby zamiar zostać księżmi. Z powyższym
kwestionariuszem mieli oni udać się do ich proboszcza, by go wypełnił”634. Trzeba też
zanotować, że książki Jana Berthiera stanowiły ważne, jeśli nie główne źródło dochodów.
Zresztą książki jego zaczynały szybko rozpowszechniać się także poza obszarem Francji.
Tegoż to, 1899 roku, z kilku krajów nadeszły prośby o dokonanie tłumaczenia jego dzieł: z
Italii o „Stan zakonny”; z Holandii o „Książkę dla wszystkich” i „Dziewicę Maryję”; z Irlandii o
„Matkę według serca Bożego”635. Jednocześnie szóste wydanie „Kapłana” zostało szybko
sprzedane w ilości 1.700 egzemplarzy.
Ostatnia posługa na La Salette
04-go sierpnia 1899 roku Jan Berthier napisał do swej duchowej córki: „Jeśli nic mi się
nie przydarzy, przybędę do Voiron w przyszły poniedziałek i zostanę tam do 13-go, kiedy to
udam się na Górę, którą następnie opuszczę gdzieś koło 10-go września i zatrzymam się u
Urszulanek z Tullins, przy drodze między Valence i Grenoble; później powrócę do Grave”. Tak
wyglądał więc plan jego wakacji, które spędził, po raz ostatni, pomagając swym
współbraciom z La Salette. Nazajutrz po swym przybyciu na Górę zredagował on swój
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testament, w którym przekazał swoje poojcowskie jeszcze dobra swym dwóm bratankom:
Jean-Pierre i Antoine, synom swego brata Antoine636.
21-go sierpnia miała miejsce na La Salette uroczystość wysłania pierwszych
misjonarzy na Madagaskar: Dantin, Rutty, Gachet Cél i brata do pomocy, Clerc-Renaud637.
Jan Berthier uczestniczył więc w tej „wywierającej wielkie wrażenie ceremonii pożegnalnej”,
w czasie której „Czcigodny Ojciec, przełożony generalny zgromadzenia, w towarzystwie
wszystkich misjonarzy, nowicjuszy, uczniów ze szkoły apostolskiej, braci pomocniczych,
kieruje się w stronę ołtarza i pobożnie całuje stopy misjonarzy, którzy wyjadą... Po tejże
ceremonii, z której każdy uczestnik zachowa niezapomniane wrażenia, udajemy się na
miejsce objawienia, gdzie Czcigodny Ojciec Berthier, ze szczegółami, opowiada wydarzenia,
jakie się tam dokonały”638. „Ojciec Berthier bardzo rzadko głosił kazania w sanktuarium
między 1895 i 1900 rokiem, mówi pewien świadek, albowiem pielgrzymki na ogół posiadały
swoich kaznodziei. Ojciec Berthier był raczej kaznodzieją na wielkie okazje; na ogół głosił on
kazania, gdy był tu biskup. Za każdym razem mówił z udzielającym się innym uczuciem. W
czasie swego ostatniego kazania prawie cały czas płakał”639.
Między sobotą 26-go, a wtorkiem 30-tym sierpnia, przyjechało na górę „wielu letnich
pielgrzymów”, których liczba wynosiła 400 osób; wśród nich było 130 kapłanów. W czasie
niedzielnej sumy, „po przeczytaniu ewangelii, czcigodny ojciec Berthier, misjonarz z La
Salette, we wspaniałym wstępie skomentowawszy te słowa proroka, które przystosował on
do Maryi siedzącej w wąwozie: « Wznieście oczy i zobaczcie... zebrali się wasi synowie i
wasze córki i przyszli do ciebie; ty będziesz ich podziwiać i radość rozpierać będzie twe
serce... », prosi swych słuchaczy, pochłaniających każde jego słowo, o wzbudzenie w nich
ducha pokuty i ducha modlitwy”. Wieczorem, kontynuuje kronikarz, „wszyscy gromadzą się u
stóp Maryi, by wysłuchać historii objawienia, opowiadanej przez czcigodnego ojca Berthiera.
To syn, który mówi o swej matce; to kapłan zwracający się do dusz swych braci; jego słowa
zmierzają prosto do serca i liczni są ci, którzy nie mogą powstrzymać łez, słuchając
szczegółowego opowiadania z wizyty Matki Bożej w miejscu, w którym sami teraz
przebywają”. W przeddzień zakończenia tej tak zwanej „wakacyjnej” pielgrzymki, ojciec
Berthier wygłosił konferencję dla kapłanów. „Z tak wielkim namaszczeniem i żywą wiarą,
właściwymi dla tego czcigodnego mówcy, biorąc jako temat swoje opowiadanie o objawieniu
Maryi na La Salette, zaproponował on swoim słuchaczom Matkę Bożą jako wzór, zarówno w
ich życiu osobistym, jak też w ich posłudze kapłańskiej”640.
01-go września przyjechała na La Salette ponad 500-osobowa grupa pielgrzymów z
Haute-Savoie. W swej powitalnej mowie Jan Berthier przypomniał im, że byli „synami i
braćmi pielgrzymów pieszo przybyłych z Haute-Savoie w 1873 roku w liczbie 1.200; a do
podobnych chrześcijan nie należy bać się przemawiać szczerze: czyni im więc przemowę na
temat żalu za grzechy”641. W tydzień później miał radość przyjąć „200 pielgrzymów
pochodzących z jego rodzinnych stron, a przyprowadzonych przez jednego z misjonarzy z La
Salette oraz przez księdza wikarego z Côte-Saint-André, miejscowości, w której 46 lat
wcześniej młody Jan Berthier rozpoczął swoje niższe seminarium; przy tej okazji, z pewnością
na nowo zobaczył niejednego ze swych ziomków. W niedzielę 10-go września, „w czasie
wieczornej konferencji, czcigodny ojciec Berthier wskazuje pielgrzymom środki do
zachowywania ich w świętym usposobieniu”. Nazajutrz wieczorem, w przeddzień swego
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wyjazdu, powiedział on „w sposób wzruszający modlitwę Wspomnij Matko skierowaną do
Maryi od pielgrzymów, a następnie do pielgrzymów od Maryi”642. W pełni można zrozumieć
jego wzruszenie: miał on wyjechać z La Salette i nigdy już tam nie powrócić.

Pierwszy nowicjat
Przed udaniem się do Grave, Jan Berthier zatrzymał się u sióstr Urszulanek z Tullins,
by wygłosić krótkie rekolekcje, które zakończyły się 19-go września. Nazajutrz wsiadł w
pociąg w Lyonie i 21-go przybył do Grave. „Podjęte przedsięwzięcie pochłonie mnie jeszcze
bardziej niż przedtem – napisał z La Salette do swej duchowej córki – albowiem dojdzie
jeszcze troska o nowicjat, który rozpocznie się w październiku”643. Wraz z rozpoczęciem
nowicjatu przez pierwszych siedmiu uczniów, dzieło przekroczy nowy i ważny dla swej
przyszłości etap. Aby oddać się do pełnej dyspozycji nowicjuszy, Jan Berthier opuścił salę
studiów, w której od momentu założenia, tzn. w przeciągu czterech lat, przebywał z uczniami
– pisze pewien świadek – i przeniósł się do małego pomieszczenia, które na początku służyło
jako nowicjat”644. W przeddzień obłóczyn, napisał on do biskupa z Bois-le-Duc: „Korzystając z
pozwolenia otrzymanego od Księdza Biskupa, jutro poświęcę sutanny siedmiu z moich 27miu uczniów. Przygotowaliśmy ich tak jak tego wymaga prawo, poprzez 10-dniowe
rekolekcje; a poprzez swe dobre usposobienie napawają mnie oni optymizmem”645.
04-go października rano miało miejsce przywdzianie sutann. Był to „dzień święta we
wspólnocie”. Wieczorem „w kaplicy nastąpiło oddanie się siedmiu nowicjuszy z całą rodziną
Świętej Rodzinie... Ceremonia rozpoczęła się od przemowy i zakończyła się aktem oddania.
Przez pierwsze lata Ojciec Założyciel przewodniczył tej ceremonii; później czynili to pierwsi
kapłani zgromadzenia”646. Od 05-go października rozpoczęły się wykłady dla nowicjuszy.
Mieli oni trzy konferencje dziennie: pierwsza, od 7-mej do 7.30, polegała na odmówieniu 5
wersetów biblijnych zaczerpniętych z małej książeczki „Sententiae” Jana Berthiera; po czym
mistrz wyjaśniał następne 5 wersetów, których należało się nauczyć na wieczór. Gdy
przerobiono już „Sententiae”, brano się za Retorykę św. Augustyna. Druga konferencja miała
za temat stan zakonny; komentowano w niej kilka stron z książki Założyciela „Stan zakonny”,
których następnie nowicjusze mieli nauczyć się i streścić w zeszycie; by uzupełnić rok szkolny,
czytało i streszczało się także parę rozdziałów z książki „Doskonałość chrześcijańska”
Rodrigueza. Trzecia konferencja opierała się na analizowaniu konstytucji, a poprzedzona była
recytowaniem 5 wersetów „Sententiae”. Oprócz codziennych wspólnotowych praktyk
pobożnych, nowicjusze mieli 30 minut dodatkowej modlitwy, a także w sposób integralny
odmawiali już brewiarz. Niemniej, w czasie pierwszych lat, odmawianie brewiarza zastąpione
było przez odmawianie różańca – spowodowane to było faktem, że nowicjusze dawali innym
uczniom trzy godziny wykładów dziennie. W czasie nowicjatu dwukrotnie miały też miejsce
4-dniowe rekolekcje: pierwsze z nich kończyły się 02-go lutego, drugie zaś trwały od wtorku
wielkanocnego do niedzieli Quasimodo. Te drugie odprawiane były wraz ze wszystkimi
uczniami, którzy to w tych czasach zawsze odprawiali dwukrotnie 4-dniowe rekolekcje:
pierwsze – na początku roku szkolnego i drugie – na Wielkanoc.
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Założyciel miał zasadę, że umysł musi trochę odpocząć zmieniając zajęcie; każdego
poranka w czasie śniadania wyznaczał on pracę, którą każdy z uczniów miał wykonać w
czasie rekreacji. Tak długo, jak długo nowicjusze musieli dawać wykłady młodszym uczniom,
tzn. aż do wyświęcenia pierwszych kapłanów, czynili to oni w zamian za pracę fizyczną.
Niemniej wieczorem, po kolacji, wszyscy przygotowywali warzywa na dzień następny. Także
na wiosnę zbierano na przykład szczaw w polu: ojciec Berthier zalecał urozmaicanie jedzenia
i spożywanie wielu surówek. W pierwszych latach przygotowywał warzywa wraz ze swymi
uczniami, jednakże począwszy od pierwszego nowicjatu, często po kolacji, z jednym z
nowicjuszy, udawał się na spacer.
Śmierć pana Bruyant
Ten pierwszy rok nowicjatu zostanie także naznaczony nagłą śmiercią pomocniczego
laika. W wigilię Bożego Narodzenia zwalił się on z nóg „w momencie wchodzenia do kaplicy,
by uczestniczyć we Mszy św. i przyjąć Komunię św.”647. Ojciec Berthier napisał natychmiast
do biskupa: „Pobożny laik, dobrodziej naszego zgromadzenia, przybył tu, by przygotować się
na śmierć... i oto tego ranka został powalony przez atak, który nie pozostawia wiele nadziei;
jego żona jest w domu sióstr pomocniczych Świętej Rodziny i pragnęłaby, by jej mąż, który w
pełnej świadomości jej to objawił, pochowany został na terenie naszej posiadłości. Ponieważ
jesteśmy obcokrajowcami, nie chodzimy do kościoła parafialnego i chcielibyśmy modlić się za
naszych zmarłych, których przypominałoby nam sąsiedztwo ich grobów, bylibyśmy Jego
Eminencji wdzięczni za udzielenie nam zgody na posiadanie małego cmentarza w jakimś
miejscu naszej posiadłości. Pan burmistrz, który właśnie nas odwiedził, dokonałby wszelkich
formalności cywilnych... Jeśli Ksiądz Biskup zgodzi się na to, to jednocześnie proszę o
uzyskanie pozwolenia dla mnie albo dla miejscowego proboszcza na poświęcenie cmentarza;
jednocześnie pragnęlibyśmy wiedzieć czy - w przypadku zgonu – możemy złożyć ciało w
naszej kaplicy i w niej to odprawić Mszę św. Nie ośmieliłbym się o to prosić Jego Eminencji,
gdybyśmy nie odczuwali cierpienia z powodu pogrzebania naszych zmarłych na dosyć daleko
położonym cmentarzu, gdzie rzadko moglibyśmy się udawać”648. W drugi dzień świąt Bożego
Narodzenia biskup Van de Ven udzielił listownie zezwolenia na utworzenie cmentarza na
terenie posiadłości zgromadzenia, a także na jego poświęcenie649. Następnie założyciel
zamówił wykonanie prostego kamienia nagrobnego z napisem: „Tutaj spoczywa Henri
Bruyant, który pozostawił wszystko dla Świętej Rodziny. Zmarły 25-go grudnia 1899. Módlcie
się za niego”.
Dziękując biskupowi Van de Ven za udzieloną łaskę na posiadanie własnego
cmentarza, Jan Berthier poprosił go jeszcze o parę innych, drobnych zezwoleń (List ojca
Berthiera z 10.02.1900, AB). Zdarzyło mu się otrzymać z Niemiec „pewną sumę pieniędzy na
odprawianie Mszy, bez uściślenia jednak ich liczby... Jeśli Jego Eminencja pozwoli, odprawię
tylko tyle Mszy, by intencje wyniosły 2 franki albo 1 floren od Mszy”. Na dodatek, pisze on,
„ponieważ czasami zdarza mi się mieć więcej intencji niż na dwa miesiące, chciałbym prosić o
pozwolenie na odsyłanie ich wspólnotom, które są ich pozbawione; chciałbym to czynić
przynajmniej w przypadku intencji nie napływających z diecezji Bois-le-Duc”. Kończy on swój
list, proponując biskupowi prezent w postaci figury Matki Bożej z La Salette wykonanej przez
jednego ze swych uczniów: „Czy mógłbym pewnego dnia ofiarować Jego Eminencji do swego
biskupiego pałacu, Matkę Bożą z La Salette, pisze on... Niestety materia, z jakiej ta figura jest
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wykonana, nie ma wartości; ponieważ jednak została ona wykonana przez jednego z naszych
uczniów, zechce Ksiądz Biskup przyjąć ją jako wyraz czci i wdzięczności”650. Udzielając
zezwoleń, o które proszono, biskup odpowiedział: „ofiarowanie mi figury Matki Bożej
Saletyńskiej będzie przyjęte przeze mnie z przyjemnością”651.
Trzon grupy się umacnia
W końcu tegoż roku szkolnego 1899-1900, dzieło liczyło „trzech kapłanów i 39
uczniów; i wydaje się, że wszyscy posiadają wystarczającą inteligencję połączoną z dobrą
atmosferą i pobożnością”, napisał Założyciel w swym sprawozdaniu do biskupa. „W domu są
jedynie dwie siostry pomocnicze; jednakże od czasu do czasu są one wspomagane przez
dobrodziejki przybywające z Francji, które są zainteresowane naszym instytutem”652. Jeżeli
chodzi o sprawy przyziemne, „nasze dwa domy nie mają żadnych długów... Małe
oszczędności i rezerwa, o której wspominałem w ubiegłym roku, dzięki Bożej Opatrzności
wzrosły jeszcze bardziej”. Poza tym prośby o przyjęcie nie ustawały: według Założyciela był
to znak, że jego dzieło jest na czasie: „To, co pozwala nam myśleć, że dzieło ma swe miejsce
bytu, jest fakt, że od 01-go stycznia 1899 do 01-go stycznia 1900, ponad 120 osób różnych
narodowości prosiło mnie o ich przyjęcie i od 01-go stycznia 1900 podania nadal
napływają”653. W końcu 1900 roku Jan Berthier napisał do duchowej córki: „Nigdy nie byłem
tak bardzo zadowolony z mojej rodziny, jak tylko wówczas, gdy się ona powiększa; atmosfera
jest wyśmienita. Módlcie się, by jeszcze bardziej się udoskonaliła”654. Jeden z uczniów
pochodzenia niemieckiego potwierdza tę atmosferę: przybył on do Grave w kwietniu 1900
roku w towarzystwie swego ojca, który rozumiał język francuski. On też opowiedział później
swemu synowi „w jaki sposób, w czasie drogi powrotnej, spotkał pewnego zakonnika,
któremu gorzko użalił się, że zostawił swego syna w tak mizernych koszarach. Jednak
spotkany zakonnik potrafił go pocieszyć, przypominając mu, że wszyscy założyciele zaczynali
w taki właśnie sposób. Został on całkowicie pocieszony, gdy po niedługim czasie otrzymał
mój list i dowiedział się, że jestem naprawdę szczęśliwy w mizernych koszarach pod dyrekcją
ojca Berthiera”655. Na temat tych pierwszych lat, kiedy to dzieło dopiero zaczynało się
rozwijać, pewien świadek napisał: „Święta Rodzina pomogła znieść trudności. Liczba uczniów
wzrosła w porównaniu z ubiegłym rokiem. Liczna pomoc nadeszła zwłaszcza z Niemiec.
Mimo pewnych trudności, większość uczniów wytrwała, tworząc solidny trzon grupy”656.
Pod koniec nowicjatu trzeba było pomyśleć o przerobieniu pomieszczeń: „Podczas
wakacji, pisze Założyciel do swej duchowej córki, uczniowie zajmują się przygotowywaniem
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celu, by ich synowie zostali kapłanami i mogli im następnie pomagać) i ewentualnie potem niech mi przyślą
odpowiedź na kwestionariusz i wtedy zobaczymy; jednakże proszę tę sprawę dobrze przeanalizować z
księdzem, który się nim zajmuje; ... proszę się upewnić czy często się spowiada i czy jest pobożny” (EV,
23.10.1900, AB).
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na nowy rok pokoi dotychczas niezajętych”657. Rozpoczęto od powiększenia kaplicy: „Między
1899 i 1901 rokiem, pisze pewien świadek, z powodu coraz większej liczby uczniów, kaplica
nie mogła ich wszystkich na raz pomieścić. Trzeba było ją powiększyć na długość i w tym celu
zburzyć mur, który oddzielał ją od innej sali, służącej za strych do przechowywania siana...
Sala ta zbytnio więc nie odpowiadała swemu nowemu przeznaczeniu. Studenci – zgodnie z
ich tradycyjnym i energicznym oddaniem się – szybko zrobili z niej salę jak się należy...
Włożono do niej 2-3 prowizorycznie zrobione konfesjonały, a także inne, lepsze organy,
większe niż pierwsze – zostały one kupione z przeceny i znajdowały się w dosyć dobrym
stanie”658. A ponieważ przyszli klerycy mieli zajmować trzecie piętro koszar, Jan Berthier dla
nowicjuszy kupił dom nazywany kuźnią i wynajął dwa małe budynki dla uczniów szkoły
apostolskiej. Dom nazywany kuźnią „prawie przylegał do starego szpitala wojskowego i
zwłaszcza z tego powodu został on zakupiony; jednakże znajdował się w tak fatalnym stanie,
że najlepiej byłoby zburzyć go kompletnie i w ten sposób uzyskać teren pod budowę.
Ograniczono się jednak tylko do wykonania niezbędnych napraw, który pozwoliły na jego,
przynajmniej częściowe, użycie przez nowicjat. Z powodu ulicznego hałasu, trzeba było
wprowadzić się do tylnego pomieszczenia, które miało jedynie wygląd apartamentu, z
bardzo słabym oświetleniem i bardzo wilgotną podłogą... Na pierwszym piętrze znajdował
się tylko jeden pokój zdatny do użycia – zrobiono z niego sypialnię dla nowicjuszy. To jednak
nie wystarczyło i do tego samego użytku trzeba było jeszcze wykorzystać mroczne i
niewygodne zakątki tegoż samego piętra, utrudniając tym samym łatwy do niego dostęp.
Wszystkie te przeszkody, bardzo trudne do zniesienia, zostały jednak dobrodusznie
zaakceptowane przez nowicjuszy. Mieli oni prawdziwie zakonnego ducha. Jak tylko warunki
na to pozwoliły, przeniesiono nowicjat do byłego szpitala wojskowego... W domu zaś
zwanym kuźnią urządzono mały warsztat kowalski”659.
Pierwsze śluby zakonne
Z siedmiu pierwszych nowicjuszy pięciu złożyło pierwsze śluby zakonne 04-go
października, a jeden 08-go grudnia z powodu późniejszego rozpoczęcia nowicjatu; dla
siódmego, ostatniego z grupy, Jan Berthier poprosił o przyjęcie go do kartuzów z
Parkminster. Tegoż samego 04-go października miały też miejsce obłóczyny czterech
studentów, którzy już nazajutrz zajęli dom-kuźnię, podczas gdy nowi profesi rozpoczęli
pierwszy rok filozofii pod kierownictwem ich Założyciela. Ten napisał do biskupa Van de Ven,
prosząc o możliwość opierania swych wykładów z filozofii na podręczniku Vallet`a. „Vallet,
odpowiedział mu biskup, jest także autorem używanym w naszym seminarium. Ergo etc. –
Ojciec będzie musiał uczynić oficjalne wyznanie wiary, zgodnie z przepisem naszego Soboru
Prowincjalnego. Ja osobiście jestem gotów przyjąć ojca każdego dnia za wyjątkiem
przyszłego wtorku”660. W poniedziałek Jan Berthier udał się do biskupa. W kilka dni później
dziękował on biskupowi Van de Ven za „życzliwą audiencję”, której mu udzielił. Niemniej
posiadał pewną wątpliwość: „W czasie ostatniej audiencji, pisze on, prosiłem Jego Eminencję
o zezwolenie na uzyskanie potrzebnej mi pomocy do nauczania przedmiotów wymagających
wyznania wiary i na oddelegowanie mnie do przyjęcia tego wyznania wiary ze strony mych
współbraci. Ksiądz biskup udzielił mi tegoż pozwolenia. Niemniej w tej sprawie mam jeszcze
pewne wątpliwości, albowiem nie wiem, czy wszystko dobrze wytłumaczyłem i dobrze
zrozumiałem. Jeśli moje wątpliwości mają rację bytu, zechce Jego Eminencja mi o tym
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powiedzieć”. W tym samym liście poprosił on o „prawo przyjmowania ślubów i przyrzeczeń,
nie zarezerwowanych przez Stolicę Apostolską, od osób, nad którymi mam władzę ich
rozgrzeszania; prawo, które posiadałem w mojej diecezji”661.
Rozkład dnia na filozofii
Studia filozoficzne, pisze pewien świadek, rozciągały się na przestrzeni dwuletniego
cyklu662. Codziennie rano był 1,5-godzinny wykład filozofii, od 8.15 do 9.45. Trzeba było
nauczyć się na pamięć czterech stron filozofii, które recytowano przed rozpoczęciem
następnego wykładu. Resztę lekcji poświęcano na wyjaśnianie zagadnień tym, którzy czegoś
nie rozumieli i na przygotowanie następnego wykładu. Trzeba było opierać się na
podręcznikach, które nam dano. Można powiedzieć, że byliśmy „homines unius libri”:
zarówno w filozofii jak i w teologii; przynajmniej zaś znaliśmy je do głębi. Między 11-tą i
11.45, trzy razy w tygodniu był wykład z Pisma świętego, a trzy pozostałe razy – z historii
Kościoła; cztery popołudnia tygodniowo mieliśmy zajęcia z matematyki i fizyki; na poranne,
jak i popołudniowe zajęcia trzeba było nauczyć się 5 wersetów z „Sententiae”; raz w
tygodniu był też wykład z liturgiki.
Zawsze w poniedziałek była praca klasowa z materiału przerobionego w ostatnim
tygodniu; po sprawdzeniu zadania, odczytywano publicznie oceny w obecności ojca
Berthiera, który mówił parę zdań pochwalnych, zachęcających czy też nagannych, w
zależności od okoliczności; by zaliczyć materiał, trzeba było otrzymać przynajmniej 3 w 5punktowej skali. Podobnie też było w czasie semestralnych, bożonarodzeniowych,
wielkanocnych czy lipcowych egzaminów. Uczniowie, którzy mieli jakieś problemy w
nadążaniu z materiałem albo też mieli „zmęczoną głowę”, mogli się spotykać na
powtarzaniu; miało to miejsce zwłaszcza w czasie egzaminów.
Na Boże Narodzenie był tylko jeden dzień wolny, przed samym świętem, po czym
wznawiano wykłady po 28-mym grudnia, w imieniny ojca Założyciela. Niemniej do 01-go
stycznia program zajęć był nieco lżejszy z powodu świątecznej korespondencji. Dwa razy w
roku, we wtorek po Zesłaniu Ducha Świętego i raz w czasie letnich wakacji, robiliśmy
pielgrzymkę do groty Matki Bożej z Lourdes, znajdującej się w Catweyct, oddalonej mniej
więcej trzy godziny marszu od Grave; wyruszaliśmy rano po śniadaniu; w czasie drogi
odmawialiśmy różaniec i śpiewaliśmy pieśni. Zabieraliśmy ze sobą obiad, za wyjątkiem piwa i
mleka, które to można było dostać w gospodzie: posiłek ten był jednym z najweselszych w
całym roku. Wracaliśmy do Grave koło godziny 18.30, zmęczeni, ale szczęśliwi: dla wszystkich
był to prawdziwy dzień świąteczny.

Ojciec Pons, pomocnik
W dniu 10-tym października 1900 roku, ojciec Perrin zanotował w swoim pamiętniku:
„Powiedziałem ojcu Berthierowi, że wkrótce wycofa się z jego pracy ojciec Patarin”. Bowiem
już 26-go listopada poprzedniego roku, ojciec Perrin zanotował: „Otrzymałem list od ojca
Patarin, podziwiającego ojca Berthiera, ale nie będącego w stanie kroczyć jego rytmem i
tęskniącego za wspólnotą”. 30-go kwietnia 1900 roku notatka jest bardziej szczegółowa: „List
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ojca Patarin: odmawia on wygłaszania konferencji nowicjuszom pod nieobecność ojca
Berthiera i prosi o wyjazd na Madagaskar”. Przełożony generalny zdecydował więc przenieść
go z Grave: „Poinformowałem ojca Berthiera, że dekretem rady generalnej przeniosę Patarin
po Wielkanocy”663. W zamian zaproponował on ojca Pons. „Ojciec Berthier, zanotował ojciec
Perrin, powiedział, że z chęcią przyjmie posługę ojca Pons w zamian za ojca Patarin, który to
pragnie powrócić”664. W cztery miesiące później, ojciec Perrin napisze do ojca Berthiera:
„Nasz ojciec Patarin dotarł do naszego portu, tak samo jak ojciec Pons dotarł do was. Chwała
Bogu za dobre świadectwo, jakie ojciec Patarin nam daje o waszym dziele. Wydaje mi się, że
przy tak wielkiej liczbie mieszkańców nie możecie narzekać na nadmiar dochodów”665. Ojciec
Pons wstąpił do misjonarzy z La Salette w 1865 roku. „W ten to sposób, napisał redaktor
Biuletynu, ojciec Pons spłacał dług wdzięczności: uzdrowiwszy go z choroby w sposób ludzki
nieuleczalnej666, Matka Boża z La Salette otworzyła mu drogę do kapłaństwa; dlatego też
resztę swego życia pragnął on spędzić na specjalnej służbie swej Niebiańskiej Dobrodziejce”.
Według kronikarza, ojciec Pons wyróżniał się swym duszpasterskim zapałem i wytrwałością
w konfesjonale: „w sposób szczególny mężczyźni zawsze znajdowali go gotowego do ich
wysłuchania”. Jego współbracia wspominali zawsze jego pokorę i gotowość do służenia:
jakieś dwanaście lat temu, czytamy w kronice, nowi kapłani zgromadzenia dyskutowali
między sobą w czasie rekreacji na temat stanowiska, jakie im się przydzieli; ktoś zapytał ojca
Pons, na co on liczy. Ten to, z akcentem prawdziwej szczerości, która wszystkich wzruszyła,
odpowiedział: „Ja usunę się na drugi plan”667. To właśnie takie zalety podziwiał w nim
Założyciel, który poprosił też biskupa Van de Ven o „tę samą władzę spowiadania, jakiej Jego
Eminencja mi udzielił, w ramach tych samych granic i na okres jego pobytu w Grave, dla
czcigodnego ojca F. Pons, misjonarza z La Salette, który ma do nas przyjechać w przyszłym
tygodniu, by wygłosić rekolekcje dla mego personelu i mam nadzieję, że następnie zostanie
tu z nami”668. Świadectwo tych, którzy byli w tym czasie uczniami Instytutu, wskazuje, że
ojciec Berthier miał rację, by być zadowolonym z ojca Pons: „O nadprzyrodzonym, a
jednocześnie wielce ostrożnym duchu, przez swe przykłady i przez swe rady, pisze pewien
świadek, ojciec Pons posiadał łaskę, by ponownie skierować na Boże ścieżki dusze słabe czy
też błądzące i następnie pomóc im w wiernym po nich kroczeniu. W ten to też sposób, ze
świętą gorliwością zgodził się zająć kierownictwem duchowym uczniów szkoły apostolskiej i
wygłaszaniem konferencji dla nowicjuszy. Poza tym był on odpowiedzialny za posługę
kapłańską u sióstr Elżbietanek”669. „Wykładał język francuski, geografię i retorykę, pisze inny
świadek... Często wstawał w nocy – miał on maleńki pokoik indywidualny – i szedł do kaplicy,
gdzie spędzał długie godziny na kolanach przed tabernakulum”670.
W swym corocznym sprawozdaniu, Jan Berthier napisał, że dom Misjonarzy Świętej
Rodziny „liczy 55 członków, w tym 2 kapłanów, 6 kleryków o ślubach zakonnych, 4
nowicjuszy i 43 uczniów”. Do sprawozdania dołączył on list, w którym dzieli się z biskupem
radością, jakiej dostarczają mu jego uczniowie, a także jego pomocnik, ojciec Pons: „Jego
Eminencja będzie mógł stwierdzić, że małe stadko zgromadzone tutaj pod opieką Świętej
Rodziny i pod biskupim, ojcowskim błogosławieństwem, coraz bardziej wzrasta. W sposób
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szczególny jestem szczęśliwy, mogąc Jego Eminencji powiedzieć, że stadko to wzrasta w
dobrej atmosferze. W domu panuje wielki pokój, a liczba członków zamiast przysporzyć mi
trudności – wręcz przeciwnie: stała się dla mnie prawdziwą pomocą. Ufam, że ci młodzi
ludzie, którzy zresztą prawie stąd nie wychodzą, są budującym obiektem dla tych, którzy ich
widzą. Mój współbrat, misjonarz, jak ja i posiadający wielkie doświadczenie, albowiem ma
już 39 lat kapłaństwa, przekonuje mnie, że nigdy nie widział czegoś tak bardzo budującego;
jest on ze mną od kilku miesięcy i zostanie z nami, by zastąpić tego, który, będąc znacznie
młodszym, został przeznaczony na misje przez naszego Czcigodnego Ojca Przełożonego
Generalnego. Było to dla mnie, żyjącego tu w samotności, wielką pociechą – przyjęcie
starego przyjaciela, który jest szczęśliwy, będąc tutaj ze mną”671. Kończy on ten list, mówiąc
jak bardzo pomoc „dobrej Opatrzności” zachęciła go do przyjęcia jeszcze większej ilości
kandydatów: „Jego Eminencja wie dobrze, że nikogo o nic nie proszę, ale wydaje się, że
dobra Opatrzność jest z nami; ponieważ, mimo iż prawie 50-ciu naszych uczniów nie opłaca
swego pobytu, powiększyłem jeszcze nasze oszczędności, o których to miałem okazję z
Księdzem Biskupem rozmawiać. Dodało mi to odwagi do przyjęcia nowych młodych ludzi; i
muszę stwierdzić, iż są oni liczni”672. Miesiąc później, odpowiadając swej „córce” na temat
pewnego kandydata, napisał, że małe stadko powiększyło się o ponad dziesięciu nowych
członków: „Mam ich teraz 54 w domu, nie mówiąc o tych, którzy mają przybyć. Jednakże
dobry Bóg jest naprawdę dla nas dobry, albowiem mimo iż nikogo o nic nie proszę, to
pisklęta me posiadają swój pokarm i z całego serca mogą śpiewać na chwałę Ojca
niebieskiego, który je żywi!... Jeśli ten młody człowiek, o którym pani wspomina, jest dobrze
usposobiony (proszę się o tym dokładnie dowiedzieć), to wtedy poinformuję go o tym, kiedy
będzie mógł do nas przybyć; ale pomimo wakacji, codziennie są wykłady i być może w ten
sposób jeszcze łatwiej będzie mógł się przystosować. Niemniej proszę przed nim nie
ukrywać, że potrzeba tu wielkiego oddania i wymaga się pracowitego życia...”673.
Podwójne cierpienie
W tym samym 1901 roku Jan Berthier był zmuszony odpowiedzieć swym córkom
duchowym, iż nie zobaczą go na Górze: „W tym roku nie będę mógł udać się na La Salette;
wydaje mi się to niemożliwe, mając ponad 50 młodych ludzi pod opieką, a bycie z dala od
nich przysparza mi zbyt wielu trosk i cierpień”; następnie dorzuca jednak: „Nie przekreślam
Świętej Góry, niemniej czuję, że moim obowiązkiem jest bycie tutaj”674. Nie ukrywał on, że ta
decyzja była powodem pewnego cierpienia: „Nasi poważni ojcowie uważaliby za
niestosowne pozostawienie tutaj beze mnie podobnej rodziny na dłuższy okres czasu; ja sam
nie mógłbym tego uczynić, mimo iż serce me jest na Górze, przy tak wiele przynoszącej
satysfakcji posłudze, którą zawsze mogłem tam spełniać; ale trzeba poświęcić swe własne
upodobania dla swego obowiązku”; jednakże pozostaje nadzieja: „Jeśli pewnego dnia kilku z
moich młodych wychowanków zostanie kapłanami, to sytuacja będzie mogła ulec
zmianie”675. Jego córka duchowa będzie musiała w pewnym sensie reprezentować go na
Górze: „Pielgrzymka ta będzie dla pani czymś pożytecznym – proszę jej dokonać w sposób
poważny, nie zapominając o dobrej spowiedzi: i niech pani nie czeka na pojawienie się
wielkich tłumów, proszę dobrze wykorzystać swój czas. Podczas gdy pani będzie na tej
drogiej mi Górze, proszę, w zamian za mnie, modlić się do Matki Bożej Płaczącej. I niech pani
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to zrobi z wielkim zapałem”676. Ilekroć Jan Berthier udawał się na La Salette, tylekroć miał
okazję, by zatrzymać się w biskupstwie diecezji Bois-le-Duc; tego roku jednak musiał z tego
zrezygnować: „Będąc tutaj uwiązanym przez moją liczną młodzież, napisał do biskupa Van de
Ven, w tym roku nie będę mógł dostąpić zaszczytu zobaczenia Jego Eminencji i okazania Mu z
całego mego serca wyrazów wielkiej wdzięczności i wielkiego szacunku, które z każdym
dniem wzrastają, widząc godną pożałowania sytuację, w jakiej znalazły się zgromadzenia
zakonne we Francji”677.
W rzeczywistości bowiem, w tym okresie we Francji dokonano wszelkich
przedsięwzięć, by rozwiązać zgromadzenia zakonne: „Począwszy od 1901 roku
prześladowanie antykościelne dotyka francuskich katolików i niszczy stopniowo zakonne
struktury wypracowane w XIX wieku”678. Zgromadzenie z La Salette nie zostało w tym
oszczędzone. W dniu 08-mym września kronikarz zanotował decyzję rady generalnej: „We
Francji zaprzestanie się publicznego noszenia krzyża i zmieni się nazwę Ojcowie na Księża”679.
W tym samym czasie Jan Berthier pisze do swej korespondentki: „Na kopertach etc. proszę
jedynie pisać Pan Berthier, Grave, Holandia; żadnego słowa więcej, bardzo o to proszę.
Wydaje się to roztropne w czasach, w których teraz żyjemy, kiedy to czuje się wstręt do tego
wszystkiego, co ma zapach religii”680. Biskup z Grenoble, donosi jeszcze kronika, „utrzymuje,
że pozbawi nas sanktuarium; widząc nas jednak, zaprzecza temu”. Ojciec Perrin ze swej
strony pisze: „Wydaje się, że biskup nie chce podtrzymać tego, co obiecał w sprawie
sanktuarium i że chce się odebrać nam nie tylko domy we Francji, ale także nawet i meble,
które Ojcowie wywieźli do wynajmowanych za granicą pomieszczeń. Oznacza to: mieć nóż na
gardle”681. Jan Berthier, wielce zatroskany tą sytuacją, podnosił na duchu swych współbraci:
„Niestety! – napisał do mistrza nowicjuszy Saletynów – Kościół jest ciągle w katakumbach;
ale ciągle jeszcze żyje i pogrzebie on tych wszystkich, którzy próbują go sobie
podporządkować. Sytuacja ta musi dodać odwagi i nadziei oraz zahartować naszą młodzież...
Proszę, jak tylko ojciec potrafi, pocieszyć ojca Perrin – polecił swemu korespondentowi; i
proszę uczynić wszystko, by go pocieszyły także wszystkie jego dzieci; albowiem, w jego
wieku, zobaczyć się na wygnaniu, z dala od tego wszystkiego, nad czym pracowało się przez
całe swe życie, musi być bardzo smutne” (List Jana Berthiera do ojca Beaup MS, z
25.12.1901, AB). Ojciec Perrin, przełożony generalny, poczuł się wzruszony powyższą troską,
albowiem zanotował w swym pamiętniku następujące słowa: „Ojciec Berthier z Grave
napisał mi długi list: uspakaja mnie co do przyszłości Wspólnoty. Jego Instytut, bez stałych
środków utrzymania, liczy już 80 członków”682.
Broszurka na temat Zgromadzenia
26-go września Jan Berthier napisał do swej duchowej córki: „Mamy w tej chwili
rekolekcje przygotowujące do złożenia ślubów zakonnych i przywdziania szat zakonnych”.
Według księgi ślubów, 04-go października, 4 nowicjuszy złożyło swe pierwsze śluby zakonne,
a 7 uczniów rozpoczęło nowicjat. Mimo iż od tej chwili Założyciel w sposób rozsądny mógł już
liczyć na swych następców w postaci tych, którzy złożyli śluby zakonne, to jednak
kontynuował on reklamę swego zgromadzenia, czyniąc to zarówno w celu
676

EV, 31.08.1908, AB.
List z 13.09.1901, AB.
678
Cholvy, „Histoire religieuse de France”, t. 2, s. 101.
679
Beaup, II, s. 198.
680
List do pani Bidaut z 04.07.1901, AB.
681
Beaup, II, s. 209.
682
ms P, 09.01.1902.
677

111

rozpowszechnienia dzieła, jak i dla uzyskania nowych dochodów; miał bowiem zasadę
przyjmowania kandydatów tylko o tyle, o ile pozwalały mu na to środki finansowe. W tym to
też celu opublikował: Instytut Świętej Rodziny dla spóźnionych powołań apostolskich683. Jan
Berthier zadedykował tę publikację kardynałowi Langénieux: „Odczuwam potrzebę, pisze
mu, złożenia u stóp Jego Eminencji skromnego sprawozdania z tego, co się zrobiło w czasie
ostatnich lat w Instytucie, który Ksiądz Kardynał zechciał wziąć pod swą opiekę. Niech te parę
stron będzie dla Jego Eminencji pociechą w aktualnych troskach i skłoni go do ponownego
pobłogosławienia, w imieniu naszego Ojca Świętego, tego ziarna gorczycy, aby – jeśli podoba
się to Bogu – stało się ono wielkim drzewem”684. W święto Oczyszczenia Najświętszej Maryi
Panny ksiądz kardynał odpowiedział mu, pisząc: „Posiada ojciec gwarancję o trosce, jaką
posiadam dla waszego Instytutu, od samego początku pobłogosławionego przez naszego
Najświętszego Ojca Świętego... Prośba, którą ojciec ponawia, będzie wysłuchana – mam
pełną w tym nadzieję! Chcę też powiedzieć o reklamie licznych, powszechnie znanych i
cenionych dzieł ojca. Ludzie świata, zakonnicy i zakonnice oraz duchowieństwo – wszyscy
zechcą z nich skorzystać poprzez ich szczegółowe pouczenia i przyczynią się do ich
rozpowszechnienia z powodu dobra, jakie mogą one przynieść oraz dlatego, iż dochody,
jakich mogą one dostarczyć, pozwalają Ojcu wychowywać przyszłych misjonarzy”685.
Broszurka liczy 15 rozdziałów. Cztery pierwsze mają charakter ogólny: brak misjonarzy; domy
formacyjne i szkoły apostolskie; spóźnione apostolskie powołania; instytuty dla spóźnionych
powołań. Następnie przedstawia on „sprawozdanie z tego, co dokonuje się od kilku lat”;
mówi on kolejno o Zgromadzeniu Świętej Rodziny dla spóźnionych powołań; o siedzibie
zgromadzenia; o jego początkach, z opublikowanymi dziewięcioma prośbami o przyjęcie; o
sposobie, w jaki Instytut został przyjęty – z czterema załączonymi listami; o wystąpieniach; o
rodzinach naszych kandydatów, wraz z 8 listami napisanymi przez rodziców uczniów; o
modlitwach za zgromadzenie; o członkach, którzy zostali do niego przyjęci; o środkach
utrzymania; o korzyściach duchowych, w jakich mają udział dobroczyńcy. W dodatku
umieszczono modlitwę za misjonarzy oraz jeden egzemplarz kwestionariusza z prośbą o
przyjęcie. Mówiąc do swej duchowej córki o przygotowaniu tejże broszury, Jan Berthier
pisze: „Jest to mała notatka, w której nie powiem wszystkiego, ale mam nadzieję, że powiem
wystarczająco, by zjednać myśli tych, o spóźnionych powołaniach, którzy ją przeczytają.
Coraz bardziej jestem przekonany, że z pyłu świata można wyciągnąć wiele kamieni
szlachetnych”686. Dla niego zgromadzenie to miało swoją specyficzną rację bytu i przez jego
stworzenie nikomu nie zamierzał robić konkurencji: „Nie mam zamiaru wykradać
kandydatów innym, tego samego rodzaju instytutom, które łatwiej niż my mogłyby ich
przyjąć i które byłyby w większej mierze niż my przystosowane do ich wykształcenia; ale
przez nasze zgromadzenie chcemy potwierdzić, że jest rzeczą dobrą sprzyjać spóźnionym
powołaniom i ukazać, że w sposób całkowity jesteśmy gotowi pomagać tym powołaniom,
które nie mają innych środków na rozkwitnięcie, jak tylko te, które my im ofiarujemy”687. Tę
samą myśl wyraża on w liście do swej córki: „W Grave zamierzam przyjąć zwłaszcza tych,
którzy są odrzuceni gdzie indziej. Nie jest to sprawą pieniędzy, ale ponieważ nie mam tu
fabryki banknotów, a kandydaci napływają mi w coraz większej liczbie...”. Po czym dodał:
„Proszę rozpowszechnić nasze zgromadzenie zwłaszcza w wielkich miastach”688. Wraz ze
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wzrostem liczby członków, trzeba było bowiem pomyśleć o jeszcze większej reklamie. Do
swej korespondentki, która w czasie wakacji przebywała na pielgrzymce w Trois Epis
(Alzacja), napisał: „Zgromadzenie dla spóźnionych powołań w sposób znaczący wzrasta; oto
znajduję się z ponad 60-osobową grupą. Mocno liczę na Bożą Opatrzność, albowiem
przyjmuję tych wszystkich, którzy przychodzą z dobrymi zamiarami i codziennie mam prośby
o przyjęcie. Nie mam ani grosza długu, ale wkrótce będę potrzebował ludzi gorliwych, którzy
rozpowszechnią nasze dzieło. Jeśli tylko mógłbym bez dyskrecji prosić Panią o jej posługę, to
uczyniłbym to. W Trois Epis być może mogłaby Pani porozmawiać o zgromadzeniu z paroma
dobrymi duszami uczestniczącymi w pielgrzymce. Dlatego też wysyłam Pani parę obrazków
po francusku i niemiecku, które będzie Pani mogła rozdać z dobrze Pani znaną delikatnością.
Zabierze to pani czas wakacyjny, ale w ten sposób pomoże mi Pani dokończyć dzieła, którym
chcę zakończyć mą karierę. Z tutejszej młodzieży mam wiele radości. Mam tutaj
podoficerów, kaprali i żołnierzy różnej narodowości – i wszyscy potulni jak baranki. Jeśli
mogłaby Pani spotkać dusze, które zrozumiałyby to dzieło i stałyby się gorliwymi
dobroczyńcami, byłoby to czymś wyśmienitym”689. Po opublikowaniu broszurki na temat
zgromadzenia, Jan Berthier wysłał ją jej w dowód wdzięczności, pisząc: „Jeśli posiada Pani
jakieś adresy, pod które mógłbym ją z korzyścią wysłać, proszę mi je przekazać, licząc
oczywiście na moją całkowitą dyskrecję. Oto znajduję się w tej chwili z 81-osobowym
stadkiem, o które muszę się troszczyć, a podania o przyjęcie ciągle jeszcze napływają; a
ponieważ rozpocząłem to przedsięwzięcie, mam zamiar włożyć w nie resztę mych sił”690.
Szkoła z Grave uznana za szkołę wyższą
03-go maja tegoż to roku, Jan Berthier napisał do biskupa Van de Ven: „Posłuchałem
rady Jego Eminencji i poprosiłem dla naszej szkoły o cywilną aprobatę. Wydaje się, że sprawa
posuwa się do przodu i Pan Minister obiecał jej udzielenie. W odpowiednim czasie zatroszczę
się o przedstawienie Księdzu Biskupowi stanu naszych domów”691. I rzeczywiście, w 1902
roku szkoła z Grave została oficjalnie uznana za szkołę wyższą: „Jej Wysokość, Królowa
Holandii, pisze Założyciel, zatwierdziła Instytut jako katolicką szkołę wyższą; fakt ten chroni
kandydatów holenderskich przed obowiązkową służbą wojskową i zwalnia z podatków od
posiadanych przez Instytut dóbr”692. 08-go marca sporządzono w Grave następujący akt
notarialny: „W obecności Alphonsus Stael, notariusza zamieszkującego w Grave w Holandii,
stawili się czcigodni panowie: 1. Jan Berthier; 2. Matthieu Michalon; 3. Alexandre Mertens;
4. Auguste Stolz; wszyscy bez zawodu, zamieszkali w Grave. Oświadczają oni ufundowanie
paru mebli o wartości 1.500 florenów holenderskich i przeznaczenie ich do wyżej
wymienionych celów; jednocześnie z wydzieleniem powyższych mebli i ich przeznaczeniem,
zakładają oni stowarzyszenie pod nazwą: Instytut spóźnionych powołań dla misji
zagranicznych... Akt sporządzony w Grave, roku 1902, dnia 08 marca”693. Sześć artykułów,
które zawiera statut stowarzyszenia, mówi o siedzibie Instytutu, o celu szkoły, o nauczaniu,
jakiego w niej się udziela, o warunkach przyjmowania uczniów, o regulaminie w niej
obowiązującym, o dyrekcji. Parę miesięcy po sporządzeniu powyższego aktu, notariusz Stael
poinformował Jana Berthiera, że „aprobata została udzielona i wszystko jest w porządku.
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Pozostaje jedynie jeszcze dostarczenie deklaracji i zapłacenie kosztów zarejestrowania, o
których ojcu wspominałem w trakcie sporządzania aktu i którymi się zajmę we wrześniu”694.
Jeżeli chodzi o stan domu, to Jan Berthier napisał: „Zgromadzenie liczy 88 członków, z
czego 10 kleryków ze złożonymi ślubami zakonnymi, 9 nowicjuszy i 67 uczniów”. W
porównaniu z rokiem poprzednim zauważa się więc wzrost o 6 kleryków, 5 nowicjuszy i 10
uczniów. Z punktu widzenia ekonomicznego, „Instytut wydał w tym roku sumę 16.844
franków, bez naruszenia małych oszczędności, których dokonaliśmy w latach poprzednich, a
nawet trochę je powiększając. Nie ma on żadnych długów. W wydatkach nie są wliczone
produkty naszego majątku. Siostry pomocnicze są tylko dwie. Wiąże się to z tym, że odmawia
się przyjęcia osób, które nie miałyby posagu”695. Pomiędzy licznymi podaniami o przyjęcie są
także podania ludzi, którzy należeli już do jakichś zgromadzeń zakonnych. Myśląc, że aby
móc ich przyjąć, należy posiadać zezwolenie z Rzymu, Jan Berthier napisał do kardynała
Langénieux, który odpowiedział mu za pośrednictwem swego wikariusza generalnego: „Na
mocy specjalnej władzy, jaką w tej materii Ksiądz Kardynał posiada od Ojca Świętego, udziela
on Ojcu zezwolenia na przyjmowanie, po poważnej próbie, młodych ludzi, którzy zgłosiliby
się z innych domów zakonnych, oczywiście pod warunkiem, by nie byli oni związani ślubami
zakonnymi, a zwłaszcza, by cieszyli się dobrą opinią swych przełożonych... Chodzi tu raczej o
praktyczne zastosowanie niż formalne prawo, które normalnie nakazuje odwoływanie się do
Rzymu w celu uzyskania powyższych zezwoleń; ale to właśnie w celu ułatwienia rozwoju
waszego zgromadzenia i zaoszczędzenia mu trudności oficjalnej procedury, Ojciec Święty
udzielił Księdzu Kardynałowi powyższej władzy”696.
Święto 40-lecia święceń kapłańskich Założyciela
W swym liście z 29-go sierpnia 1902 roku do ojca Beaup, mistrza nowicjuszy
Saletynów, Jan Berthier napisał o tym, jak bardzo martwił się ciężkim doświadczeniem, przez
które przechodził ojciec Perrin w tych czasach religijnego prześladowania: „Proszę do niego
często pisać i pocieszyć go... Niech Ojciec zahartuje dobrze swych młodych wychowanków;
albowiem nastał czas walki i widzi Ojciec, co w przyszłości z każdym z nas może się stać...
Dnia 20-go przyszłego miesiąca skończę 40 lat kapłaństwa, pisze on kończąc list. Proszę się za
mnie modlić, gdyż wkrótce będę musiał odpowiedzieć za nie przed Bogiem” (List Jana
Berthiera do ojca Beaup MS, z 29.08.1902, AB). Założyciela spotkała wielka niespodzianka,
kiedy to w dzień swego kapłańskiego jubileuszu, mieszkańcy z Grave zorganizowali z tej
okazji wielkie święto: „20-go września, czytamy w lokalnym dzienniku, mija 40 lat od czasu,
gdy Czcigodny Ojciec Jan Berthier, misjonarz ze zgromadzenia z La Salette, przyjął święcenia
kapłańskie. Książki, które gorliwy kapłan napisał, zyskały sobie w ostatnich latach wielki
rozgłos w Holandii i jak się nas zapewnia, oddają one wielką przysługę. Sześć lat temu Jan
Berthier założył Zgromadzenie, mające na celu przyjmowanie młodych i pobożnych ludzi,
pragnących zostać misjonarzami, ale nie mogącymi wstąpić do innych instytutów ze względu
na zaawansowany już wiek. Jest to naprawdę wyśmienite przedsięwzięcie! Już ponad 85
kandydatów zostało przyjętych do domu. Niektórzy z nich studiują teologię i z pewnością w
niedługim już czasie otrzymają niższe święcenia. Oby to ziarno gorczycy, zasiane przez
gorliwego kapłana, mogło się rozwinąć w wielkie drzewo. Jest to z pewnością życzenie wielu
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z nas”697. Ten sam dziennik przytacza też parę szczegółów z uroczystości: „Z okazji 40-tej
rocznicy święceń kapłańskich ojca Jana Berthiera, pisze kronikarz, orkiestra przygotowała na
jego cześć pieśni, wykonując je przed budynkami klasztoru. Jubilat szczerze podziękował za
ten złożony mu hołd, który był dla niego prawdziwą niespodzianką, tym bardziej, iż uważał
się on za obcokrajowca w pośrodku tej tak życzliwej ludności. W ten to sposób, ta
sympatyczna manifestacja przyczyniła się do jego dobra i w tej chwili nie ma on już innych
pragnień, jak tylko zostać tutaj, pracować i pewnego dnia tutaj także umrzeć. Domowy
refektarz był bardzo ładnie przyozdobiony, a sąsiedzi przyozdobili swe domy, ukazując w ten
sposób, że oni też mają swój udział w święcie. Nikt nie wątpi, że w ten dzień niejedna
modlitwa wzniosła się do Boga z prośbą o jeszcze jak najdłuższe zachowanie przy życiu tego
godnego kapłana; niejeden też kieliszek został wzniesiony za owocny rozwój zgromadzenia z
La Salette. Chętnie dołączamy się do modlitw i do życzeń”698.
Pierwsi studenci teologii
04-go października 16 uczniów przywdziało strój zakonny (jeden uczynił to 26-go
grudnia), a sześciu nowicjuszy złożyło swoje śluby zakonne. Tego samego roku rozpoczęto
studia teologiczne. Większość wykładów była prowadzona przez Założyciela. W celu
upewnienia się, zwrócił się on do kardynała Langénieux z zapytaniem, czy może używać jako
podręcznika swoje własne opracowanie teologii dogmatycznej i moralnej: „Nic się nie
sprzeciwia temu, by Ojciec prowadził dla swych uczniów wykłady ze swego podręcznika
teologii”, odpowiedział mu wikariusz generalny. Według studentów tegoż roku, tygodniowo
mieli oni 12 wykładów 45-minutowych; w klasie wielokrotnie przepytywano się, by być
pewnym, że wszyscy dobrze zrozumieli. Jako wprowadzenia do liturgii czytano, zwłaszcza
wieczorami, lektury duchowe ojca założyciela, podczas gdy w ramach południowego
rachunku sumienia, on sam przemawiał do swych podwładnych. Raz w tygodniu miał miejsce
wykład liturgii. Przed otrzymaniem święceń subdiakonatu, Założyciel wyjaśniał wszystkie
rubryki z brewiarza i mszału; zaś przed święceniami kapłańskimi trzeba było zdać bardzo
surowy egzamin. Trzeba było znać na pamięć kwestionariusz teologii ojca Berthiera,
odnoszący się do spowiedzi i w jego obecności trzeba było zaimprowizować jeden seans
spowiedzi, wiedząc o tym, że penitent zadawał czasami pytania, wprawiające w prawdziwy
kłopot tego, który reprezentował spowiednika. Egzaminy jurysdykcyjne, odbyte przed
dziekanem, były zawsze udane699.
Myśląc już o przyszłych święceniach, Jan Berthier, za pośrednictwem kardynała
Langénieux, chciał prosić w Rzymie o tytuł „mensa communis”. Jednakże wikariusz generalny
z Reims odpowiedział mu w ten sposób: „Aktualnie nie przyznaje się zgody, o którą Ojciec
prosi: titulo mensae communis; szybciej uzyska Ojciec dyspensę z tytułu święceń”700. Nim
jednak przystąpił do kontynuacji tego przedsięwzięcia, Jan Berthier rozpoczął od poproszenia
biskupa Van de Ven o aprobatę konstytucji z 1895 roku, której biskup chętnie mu udzielił,
pisząc: „Wysyłam Ojcu wasze konstytucje; napisałem w nich słowa mojej aprobaty,
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umieściwszy je zaraz po aprobacie Jego Eminencji Księdza Kardynała z Reims. Niech dobry
Bóg błogosławi Wasze Konstytucje tak, by przyniosły wiele dobrych owoców!”701.
W tym samym czasie, ojciec Perrin poinformował Jana Berthiera, że „biskup z
Grenoble, mimo swych wszelkich wcześniejszych zapewnień, okazał się szybszy niż Combes,
wyrzucając nas aż do ostatniego! Consummatum est!”702. Dwa miesiące później Jan Berthier
otrzymał list od ojca Perrin, mówiącego: „Od 3-4 miesięcy przeżywam śmierć w duszy. Na
niewiele zdają się reakcje w duchu wiary, albowiem natura, jak i smutna perspektywa
przyszłości, pogrążają mnie w prawdziwej agonii. Proszę przekazać ojcu Pons, aby ułożył
sobie na razie życie w waszym towarzystwie... Dziękuję za ojca pobożne życzenia i serdeczne
kondolencje. Proszę liczyć na nasze modlitwy za sukces waszego zgromadzenia”703. Jan
Berthier cierpiał bardzo z powodu doświadczeń, przez które przechodził przełożony
generalny ze swymi współbraćmi Saletynami: „Dziękuję za Ojca życzenia, napisał do ojca
Beaup; sprawiły mi one wielką radość. Proszę przyjąć moje życzenia dla Ojca i wszystkich
naszych ludzi będących przy Ojcu... Jak wiele ruin nagromadziło się w tak krótkim czasie. O
kochanej Górze można powiedzieć: Viae Sacri lugent. Kiedyż ją zobaczę? Nie wiem. Z
pewnością wcześniej trzeba będzie umrzeć. Ojciec Pons skreśla do Ojca parę słów. Wydaje
się, że jest tutaj szczęśliwy, z dala od tamtejszych kłopotów; ja z kolei błogosławię Boga za to,
że zamieszkałem w kraju o zbawczej dla dobra tolerancji; mam wiele pociech na tym
świecie... Jak zawsze, łączmy się w modlitwie, bardzo o to proszę, gdyż naprawdę tego
potrzebuję. Oto jestem już stary. Proszę pocieszyć naszego dobrego Przełożonego
Generalnego – stwierdzam, że potrzebuje on tego w czasach, które nastały. Piszę do niego
albo raczej już do niego napisałem, ale mój list, który czeka na list ojca Pons, jeszcze nie
został wysłany. Niech Bóg nas wspomoże!”704.
Nowa seria książek
W swej książce „Cuda z La Salette”, wydanej w 1898 roku, Jan Berthier „zadecydował
nie pisać już nowych książek”. W wyniku tego postanowienia, pewien wydawca z Paryża
napisał mu: „Mam nadzieję, że Ojciec zmieni swą decyzję i że da nam Ojciec jeszcze coś
nowego; nie jest chwilą stosowną, by zatrzymać się teraz, gdy tak bardzo ceni się Księdza
książki”705. Ojciec Perrin, ze swej strony, zachęcał go w tym samym duchu, pisząc: „W
przypadku, w którym potrzebowałby Ojciec mojej aprobaty, daję ją Ojcu z całego mego serca
dla publikacji wszelkich Ojca poszukiwań; coraz pilniejszą staje się potrzeba zareagowania
przeciw złym doktrynom... Ciągle zjednoczony w modlitwie i serdecznych uczuciach, oddany
Ojcu w Jezusie Chrystusie”706. Sześć miesięcy później pojawiła się pierwsza z czterech nowo
wydanych książek, zatytułowana:
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List z 17.11.1902, AB.
List z 29.10.1902, AB.
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Fragment listu podpisanego: Perrin i stanowiącego część całości datowanej w końcu 1902 roku. Słowa
podkreślone są takimi w tekście oryginalnym.
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List zachowany w AB; posiada on datę napisaną ręką odbiorcy: 1902 albo 1903 rok; sądząc po treści,
pochodzi on raczej z początku 1903 roku.
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List pana Haton z 25.06.1898, AB.
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wydalającym: Cf. Przypis, jaki dorzuca E. Vidal w swym liście z 31.08.1901: „Ojciec Chapuy zatwierdził Grave w
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Szczęśliwe czyste serca albo inaczej czystość doskonała; do użytku kapłanów,
zakonników i zakonnic i wszystkich wiernych707
Celem tej książki, jak pisze jej autor we wstępie, jest „zapoznanie się i docenienie
czystości doskonałej”. Pierwsza część dzieła przedstawia doktrynę Kościoła na temat
dziewictwa, celibatu i wdowieństwa; część druga mówi o czynach, jakie powinni i jakich
mogą dokonać ci, którzy należą do tych stanów; w trzeciej części wskazuje on środki do
zachowania czystości doskonałej i do uczynienia z niej dobrych dzieł. W ten to sposób, pisze
autor we wstępie, „doceniając lepiej doskonałość swego stanu, nie porzucą go oni tak łatwo,
by przyjąć inny stan, który będą uważali za mniej szlachetny w oczach wiary”. Ważne też jest
podkreślenie, że dla autora czystość chrześcijańska jest nierozerwalnie związana z miłością
bliźniego: „Związek miłości bliźniego z czystością życia – oto cecha charakterystyczna
prawdziwych chrześcijan”708.
W momencie ukazania się tej książki na temat czystości, Jan Berthier miał już w
przygotowaniu trzy inne książki: „Sztuka bycia szczęśliwym”, „Klucz do nieba” i „Kult i
naśladowanie Świętej Rodziny”709. Jednak w tym to czasie wydawnictwo „Bonne Presse”
było zamknięte „a, pisze Jan Berthier do ojca Beaup, prawie wszystkie moje popularne
książki tam się znajdują, zwłaszcza te ostatnie” (List Jana Berthiera do ojca Beaup MS, z 2908-1902, AB). Dlatego też trzeba było poczekać dwa lata na ukazanie się „Sztuki bycia
szczęśliwym” i „Klucza do nieba”, a w końcu trzeciego roku pisał on do swej korespondentki
następujące słowa: „Nie mogę wysłać Pani mej Świętej Rodziny, albowiem Bonne Presse nie
przysłało mi jeszcze żadnego egzemplarza... Mijają już trzy lata, jak książka ta została
napisana i do tej pory nie może ujrzeć światła dziennego”710.
-

Sztuka bycia szczęśliwym711

Jest to „praktyczny traktat o miłości Bożej”, zgodnie z terminem użytym przez samego
autora. „Chcąc przed śmiercią, gdyż jestem już u schyłku życia, pozostawić mym braciom
szukającym szczęścia nieomylny przepis na jego znalezienie, pisze autor we wstępie,
przedstawię im w pierwszej części racje, jakie mamy, by kochać Boga”, a w części drugiej
„wskażę im praktyczne środki do nabycia i praktykowania tej miłości”. Motywem, dla
którego kocha się Boga są najpierw dobrodziejstwa od Niego otrzymane, przede wszystkim
zaś dzieło stworzenia i odkupienia, będące wyrazem jego miłości i mogące się streścić w
wyrażeniu: „Jezus Chrystus jest dla nas wszystkim”; następnie są też dobrodziejstwa
osobiste, które każdy z nas od Boga otrzymał; w krótkim rozdziale omawia on, co oznacza
doskonała miłość Boga; sekcja druga stara się ukazać, że kochanie Boga jest obowiązkiem i
zarazem potrzebą człowieka. W drugiej części książki autor wskazuje praktyczne środki do
osiągnięcia Bożej miłości: środki negatywne (wyrzeczenie się grzechu, zaparcie się samego
siebie, oderwanie się od dóbr doczesnych) i środki pozytywne (modlitwa, rozmyślanie,
czytanie duchowne, sakramenty, praktykowanie cnót teologicznych i moralnych); druga
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« Heureux les coeurs purs ou la chasteté parfaite ; à l’usage des prêtres ; des religieux des deux sexes ; et de
tous les fidèles » (w formacie 18, 388 stron), Maison de la Bonne Presse, 1902 ; w trzecim wydaniu (1927)
nakład liczył 9.000 egzemplarzy.
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Heureux..., s. 243.
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Cf. Jego list do ojca Perrin z 29.10.1902, AB, w którym mu pozwolił na opublikowanie powyższych trzech
książek.
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List z 04.01.1906, AB.
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« L’art d’être heureux » , (w formacie 16, 465 stron), Maison de la Bonne Presse, Paris, 1904; w marcu 1927
nakład liczył 8.000 egz.

117

sekcja tej części rozwija w dwóch rozdziałach sposób na ćwiczenie się w tej miłości i jej
umacnianie poprzez akty wewnętrzne i zewnętrzne. Według autora miłość Boga jest zasadą
odnowy człowieka i społeczeństwa: „Ze wszystkich stron szuka się dzisiaj rozwiązania tego,
co się nazywa kwestią społeczną, przypomina on we wstępie. Rozwiązanie znajduje się przed
nami i w nas: poznać i pokochać Boga – jest to zbawienie człowieka i społeczeństwa”.
Przedstawiając tę książkę, recenzent czasopisma „Polybiblion” napisał: „Zapraszam
czytelników do zagłębienia się w doktrynę tego dzieła, do rozmyślania, do zrozumienia i do
wdrożenia w życie rad autora, będących tak bardzo na czasie; dojdziecie w ten sposób do
osiągnięcia szczęścia na tym świecie; będziecie mistrzami w byciu szczęśliwym”712.
-

Klucz do nieba713

„Chciałbym teraz opublikować, pisze Jan Berthier do swej korespondentki, to, co
powinienem opublikować już ponad 30 lat temu; i oto znajduję się u schyłku mej kariery.
Proszę się za mnie modlić, błagając w sposób szczególny o łaskę dobrej śmierci, która nie jest
już daleko”714. We wstępie do tej książki autor cytuje słowa świętego Augustyna, od którego
zaczerpnął tytuł: „Oratio justi clavis est coeli” („Modlitwa sprawiedliwych jest kluczem do
nieba”) i rozwija w nim różne formy modlitewne, takie jak: uwielbienie, dziękczynienie, a
zwłaszcza prośba. Pierwsza część dzieła porusza problem motywów, dla których należy się
modlić: że modlitwa jest łatwa; przynosząca pociechę; jest godna człowieka; nie ma nic
bardziej użytecznego jak modlitwa; jest ona skuteczna; jest konieczna. Druga część książki
mówi o praktyce modlitwy: kto ma się modlić? Dlaczego? O co należy prosić? Gdzie się
modlić?, a także o środkach koniecznych do tego, by uczynić modlitwę skuteczną (pokuta i
jałmużna). W zakończeniu autor mówi, że ofiaruje tę książkę w sposób szczególny swym
współbraciom w kapłaństwie, którym dostarczy cennych materiałów dla ich życia
duchowego i ich kazań; ofiaruje ją wspólnotom zakonnym oraz wszystkim wiernym, młodym
i starszym, pobożnym i grzesznikom. Według pewnego świadka, książka ta w sposób
szczególny była droga ojcu Berthierowi: „Na jego własną prośbę, pisze on, przetłumaczyłem
mu książkę Klucz do nieba. On sam ją napisał. Wydaje mi się, że uważał tę książkę za
najbardziej użyteczną ze wszystkich swoich dzieł i że była ona dla niego najbardziej cenna.
Mogę wyciągnąć z tego wniosek, że miał on wielkie pojęcie o modlitwie”715. Można
powiedzieć, że książka ta odzwierciedla praktykę autora, który napisał: „Modlitwa będzie
życiem mojej duszy” (zapiski rekolekcyjne z 1867 roku).
-

Kult i naśladowanie Świętej Rodziny716

We wstępie autor wyraża życzenie, by książka ta mogła dotrzeć do wszystkich rodzin
chrześcijańskich oraz by stała się podręcznikiem stowarzyszeń i wspólnot zakonnych,
poświęconych Świętej Rodzinie. „Ale w sposób szczególny pragnę, pisze on, by książka ta
wszczepiła ducha Świętej Rodziny tym wszystkim młodym ludziom, którzy zgromadzeni tu
pod jej wezwaniem, przygotowują się, by zostać księżmi-misjonarzami. To właśnie na łonie
Świętej Rodziny wychował się Odwieczny Kapłan, Nasz Pan Jezus Chrystus, Misjonarz Ojca...
Nie jest więc czymś bezpodstawnym pragnienie wychowania misjonarzy, przedstawiając im
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przykłady Świętej Rodziny, która jest prawdziwym źródłem duszpasterstwa
chrześcijańskiego”. Jak sam tytuł na to wskazuje, dzieło podzielone jest na dwa główne
rozdziały: pierwszy omawia kult Świętej Rodziny; w dwóch podrozdziałach, autor wskazuje,
że nie ma nic bardziej słusznego i użytecznego: opiera on słuszność kultu na argumentach
teologicznych i historycznych; następnie ukazuje, że nie ma rzeczy, która byłaby bardziej
użyteczna: dla każdej poszczególnej duszy, dla rodziny, dla społeczeństwa. Drugi rozdział
książki mówi o naśladowaniu Świętej Rodziny poprzez praktykowanie cnót wobec Boga
(pierwszy podrozdział), cnót wobec bliźniego (drugi podrozdział), cnót wobec samego siebie
(trzeci podrozdział). Każdej z cnót poświęcony jest jeden paragraf, ukazujący, w jaki sposób
Święta Rodzina jest w niej doskonałym przykładem. Poza tym, trzy podrozdziały mówią po
kolei o: ukrytym życiu Świętej Rodziny, szczęściu Świętej Rodziny, szczęściu życia rodzinnego.
Autor zamyka tę ostatnią książkę, publikując swój testament starego misjonarza rodzin
chrześcijańskich, w którym zebrał i skompletował to wszystko, co zostało zawarte w książce,
dostosowując go kolejno do małżonków, rodziców, dzieci i wszystkich717. Zaś swym dzieciom
przypomniał, że to zwłaszcza dla nich napisał tę książkę: „Przykłady Świętej Rodziny są
skarbem, który wam przekazuję, ale skarbem ukrytym; poprzez rozmyślanie trzeba odkryć
wnętrze Jezusa, Maryi i Józefa, by móc następnie odnaleźć wszystkie bogactwa, jakie ono w
sobie zawiera”718.

ROZDZIAŁ DZIEWIĄTY - ZABIEGI O PRAWO DO ŚWIĘCEŃ (1903-1904)
Wstęp
W czasie zimy 1902-1903, zdrowie Założyciela mocno zostało nadwyrężone przynajmniej świadczy o tym fragment listu Jana Berthiera do pewnego wydawcy:
„Powstałem z łóżka, w którym spędziłem prawie 15 dni, by powiedzieć, że zgadzam się na
pańskie warunki”719. Ze względu na swój słaby stan zdrowia, Założyciel jest świadomy, że być
może już wkrótce będzie musiał opuścić „swe dzieci”. Dlatego to, na początku 1903 roku,
uczyni on wszystko, by zapewnić przyszłość swemu zgromadzeniu, które wówczas liczyło już
pięciu kleryków teologii. Dla najbardziej zaawansowanych spośród nich trzeba było
rozpocząć zabiegi o prawo do święceń. Założyciel zaczerpnął informacji u ojca Daum720 na
temat przedsięwzięć, których trzeba było się podjąć. Ten odpowiedział mu w następujący
sposób: „Trzeba jedynie poprosić o aprobatę dla was jako zgromadzenia specjalnego,
mówiąc, że chcecie zależeć od Kongregacji do Spraw Wiary. Sprawą istotną są też biskupie
listy polecające. Wasza prośba przypomni sprawę Ojcu Świętemu. Należy więc skierować
jeden list do Ojca Świętego i drugi do kardynała Gotti. Wydaje mi się, że Jego Eminencja
ksiądz kardynał Langénieux też was poprze czy to wobec Ojca świętego, czy też wobec
kardynała Gotti. To wszystko (święcenia) należy traktować ugodowo z Kongregacją do Spraw
Wiary. Wydaje mi się, że aby się to Ojcu powiodło, trzeba, by Ojciec tu przyjechał”721.
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Jan Berthier postąpił tak, jak mu polecił ojciec Daum i przygotowując się do wyjazdu
do Rzymu, podjął także przedsięwzięcia w celu poproszenia Stolicy Apostolskiej o „decretum
laudis”. Rozpoczął od wysłania listów do kilku biskupów we Francji, by ich poprosić o
poparcie jego prośby przed papieżem Leonem XIII. Ich serdeczna odpowiedź wskazuje, że
zabieg ten był dla nich „przyjemną misją”. Posiadamy listy polecające arcybiskupów z Reims i
Cambrai, a także biskupów z Bois-le-Duc, Agen, Quimper i Troyes. Ten ostatni tak pisze:
„Wielebny Ojcze Święty, ośmielam się dołączyć me usilne prośby do próśb, które w wielkiej
liczbie skierowali już nasi czcigodni koledzy, aby Jego Świątobliwość zechciała udzielić
Dekretu pochwalnego Zgromadzeniu spóźnionych powołań..., które to już osiągnęło
doskonałe rezultaty”722. Biskup z Bois-le-Duc, w gorącej rekomendacji, zwrócił między innymi
uwagę na to, że w przeciągu paru zaledwie lat zgromadzenie doczekało się wzrostu, jakiego
nikt by się nie spodziewał; i na poparcie swego świadectwa, załączył on list księdza
Sprangers, proboszcza-dziekana z Grave (List biskupa z Bois-le-Duc do papieża Leona XIII, z
20.02.1903; kopia sporządzona przez Jana Berthiera i zachowana w: AB).
Biorąc pod uwagę stan swego zdrowia oraz ryzyko dalekiej podróży do Rzymu, Jan
Berthier nie wykluczył ewentualności jakiegoś „wypadku”, który by go na zawsze oddzielił od
swych wychowanków. W początkowym stadium, w jakim znajdowało się jego zgromadzenie,
wydawało mu się czymś rozsądnym polecenie go biskupom, którzy w sposób szczególny
pomogli mu w jego założeniu, sygnalizując im to, co najbardziej leżało mu na sercu. W tym to
właśnie celu przygotował listy do biskupa z Bois-le-Duc, kardynała Langénieux i kardynała
Labouré, noszące dopisek: „otworzyć po mojej śmierci”. „List ten, pisze on do biskupa Van de
Ven, ma zostać Księdzu Biskupowi dostarczony po mojej śmierci; albowiem, ponieważ już się
starzeję i nigdy nie posiadałem solidnego zdrowia, muszę przewidzieć koniec”723. Po
podziękowaniu biskupowi za jego życzliwość i obietnicę uczynienia dla zgromadzenia tego,
co tylko będzie mógł, Założyciel pisze: „A oto to, czego Instytut najbardziej będzie
potrzebował, jeśli dobry Bóg wezwie mnie do siebie... Ważną sprawą byłoby, aby Ksiądz
Biskup zechciał dać mym młodym ludziom kapłana pobożnego i skromnego, o dobrym
osądzie i zdolnego pomóc im, w sposób prosty i praktyczny, w dokończeniu studiów
teologicznych, mając na uwadze posługę, którą będą mieli spełnić; albowiem wydaje się, że
od powołań spóźnionych nie można więcej wymagać; i wydaje się, że jest to
wystarczające”724. Jeżeli chodzi o święcenia, to proponuje on biskupowi ich zaakceptowanie
w jego diecezji i „wyświęcenie pierwszych kilku” albo też dojście do porozumienia z
kardynałem Langénieux, „który być może zaakceptowałby kilku pierwszych”. Następnie, jeśli
liczba kapłanów będzie wzrastać, „byłoby rzeczą łatwą uzyskanie u Kongregacji do Spraw
Wiary środka na wyświęcanie członków w taki sam sposób, w jaki to czynią inne
zgromadzenia zakonne, podciągając zgromadzenie bezpośrednio pod Kongregację Wiary”725.
List skierowany do kardynała Langénieux, napisany był w tym samym stylu: „Wielka
trudność, pisze Założyciel, przyjdzie wraz ze święceniami, jeśli przed moją śmiercią nie uda
się Księdzu Kardynałowi ich dokonać, uzależniając zgromadzenie od Kongregacji Wiary”726. W
przypadku, w którym Rzym wymagałby pewnej określonej liczby kapłanów, proponuje on
kardynałowi ich wyświęcenie po uprzednim wciągnięciu ich do duchowieństwa swej diecezji.
„Ufam, że przez to – pisze – zgromadzenie będzie mogło kontynuować swe dzieło, a nawet
jeszcze bardziej się rozwinąć... Dlatego, nim śmierć mnie zaskoczy, jest dla mnie wielką ulgą
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polecenie tego zgromadzenia Jego Eminencji”727. Jan Berthier był także świadomy
nienajlepszego stanu zdrowia kardynała-protektora. Dlatego też pomyślał on o arcybiskupie z
Rennes, kardynale Labouré, jako o ewentualnym opiekunie Instytutu, będąc do tego
zachęconym przez samego kardynała Labouré, który zaproponował mu swą pomoc w dziele:
„To właśnie to zachęciło mnie, pisze Jan Berthier, do skierowania do Jego Eminencji tegoż
listu, który jednak będzie mu dostarczony dopiero po mojej i kardynała Langénieux śmierci.
Listem tym chcę prosić Księdza Kardynała o wzięcie pod opiekę naszego zgromadzenia, w
zamian za kardynała Langénieux i poproszenie o to samo Ojca świętego, w przypadku gdyby
w chwili mojej śmierci nie było ono jeszcze uzależnione od Kongregacji do Spraw Wiary i nie
mogłoby jeszcze dokonywać święceń swych członków”728. Warunkiem koniecznym jest to,
kontynuuje on, aby Kongregacja do Spraw Wiary wydała pierwszym kapłanom demissiorales
„dając im prawo do misji albo do mensae communis. W tym leży cała sprawa, kończy on, i po
przejściu tej przeszkody, zgromadzenie będzie samowystarczalne: zarówno pod względem
dochodów jak i władzy, albowiem ci młodzi ludzie nie są dziećmi i jest wśród nich spora
liczba mężczyzn o wielkiej pobożności, o dobrym duchu zakonnym i w szanującym się wieku
od 25 do 35 lat”729.
Od samego początku swego zgromadzenia Jan Berthier powierzył sprawy
ekonomiczne Siostrom: „Sprawy doczesne instytutu, pisał on do biskupa z Bois-le-Duc, są w
pewnych rękach naszych sióstr pomocniczych”730. Założyciel pozostawił im szczegółowe
instrukcje na temat tego, co miałyby uczynić, „w przypadku” wznowienia druku jego książek,
z ich sprzedażą, uregulowaniem ewentualnych długów w księgarniach czy też innych, z
zapewnieniem przyszłości im oraz uczniom: „Jeśli zgromadzenie nie przetrwałoby, zalecał im
Założyciel, a biskup nie dałby nikogo do kontynuowania tego dzieła, trzeba by gdzieś
umiejscowić naszych wychowanków i znaleźć do tego konieczne środki; być może Ojcowie
Asompcjoniści albo inni Ojcowie zechcieliby ich przyjąć”731. Jednocześnie liczył on na nie w
podtrzymaniu dobrego ducha panującego w domu: „Mam jednak nadzieję, pisze, że swymi
dobrymi radami, wraz z ojcem Pons, pomogą Siostry uczniom, a następnie kapłanom, kiedy
to będą już wyświęceni, w zachowaniu tych samym tradycji i zwyczajów”732. Poza tym, w
przeddzień wyjazdu do Rzymu, Założyciel pozostawił „swym dzieciom” testament duchowy,
w którym napisał: „chcę wam jeszcze raz powiedzieć to, co zawsze wydawało mi się
najbardziej konieczne dla zachowania wytrwałości, której tak bardzo wam życzę”. Niemniej,
ponaglany z pewnością przez czas, zadowolił się on ponowieniem testamentu
zredagowanego 14 lat wcześniej, (także w krytycznym dla swego życia momencie), dla
uczniów Saletynów z Loèche: jedynie zmodyfikował on miejsce i datę i dorzucił dyrektywy,
dotyczące wznowienia wydania jego książek, a w sposób szczególny jego podręcznika
teologii733. Te same wskazówki będą jeszcze szerzej ponowione w testamencie z 19.09.1903.
Podróż do Rzymu
Pewien świadek przytacza słowa, jakie Założyciel skierował do wspólnoty zebranej w
kaplicy przed jego wyjazdem do Rzymu: „Uzyskałem pozwolenie na wyjazd do Rzymu. Chcę z
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niego skorzystać, by porozmawiać z papieżem, zdać sprawozdanie kardynałowi Langénieux i
innym biskupom w Rzymie, gdzie to spędzą oni jeszcze dwa dni po święcie Ojca świętego734.
Wydaje mi się, że jest to wola Boża, bym się tam udał; pomódlcie się o dobrą podróż. Jeśli
cokolwiek miałoby mi się przydarzyć, nie należy się tym martwić, albowiem wszystko
przewidziałem; tutaj jest list, który po mojej śmierci wyślecie kardynałowi Langénieux, który
okazał się nam nadzwyczaj przychylny. Potrzebujecie jednego tylko kapłana do teologii na
okres dwóch lat, którego ksiądz biskup wam przyśle; jeśli chodzi o resztę, to możecie być
spokojni; wszystko samo będzie działało... Jeśli uczynicie to, co macie uczynić, to Bóg da wam
powołania i pomoże wam. A jeśli dobry Bóg chce, bym powrócił, przywiozę łaski i
błogosławieństwa Ojca świętego”. Po wezwaniu do wierności konstytucjom, dobrym
zwyczajom, dobrej atmosferze, wspólnej braterskiej miłości, świadek dorzuca, że Założyciel
dał uroczyste błogosławieństwo i powiedział: „Żyjcie w pokoju, w miłości, posłuszeństwie,
pokorze i modlitwie. Po czym ucałował figurę Matki Bożej, pomodlił się przed Świętą Rodziną
i wyjechał”735.
W drodze do Rzymu Jan Berthier zatrzymał się u proboszcza z Modane – tak jak to
zanotował ojciec Perrin: „ksiądz Demaison, proboszcz z Modane, napisał mi, że w niedzielę
wieczorem gościł u niego ojciec Berthier, udający się do Rzymu”736. Dotarł on do Rzymu 03go marca rano. Według pewnego świadka, „przy opadach wielkiego deszczu, pieszo udał się z
dworca do domu Ojców Saletynów, gdzie to – ku wielkiej naszej radości – spędził z nami kilka
dni. Byłem wówczas studentem teologii. Wszyscy byliśmy u świętego Piotra na papieskiej
ceremonii. Ojciec Przełożony, zostawszy sam w domu, zaprowadził go do watykańskiej
bazyliki, gdzie w przejściu, w drodze do pałacu papieskiego, mogli oni otrzymać
błogosławieństwo Leona XIII”737. Kronikarz roczników rzymskiej wspólnoty Saletynów opisuje
tę nieoczekiwaną wizytę ich współbrata: „03 marca. Wszyscy mamy radość uczestniczenia w
pięknych ceremoniach, które miały miejsce u świętego Piotra... W drodze powrotnej do
domu, w południe, jesteśmy zaskoczeni spotkaniem tam ojca Jana Berthiera, przybyłego do
Rzymu, by pozałatwiać sprawy domu Świętej Rodziny, który założył w Grave w Holandii”738.
Jak wspomina świadek, wszyscy mieli udział w tej wielkiej radości: „Ci, którzy poznali go
wcześniej na La Salette albo gdzie indziej, byli bardzo szczęśliwi z możliwości zobaczenia go
na nowo, a on sam także żywo wyrażał swą radość z ponownego znalezienia się w
środowisku Saletynów”739.
Następnego dnia po przybyciu do Rzymu, Jan Berthier w towarzystwie jednego
kleryka udał się do kardynała Langénieux: „Po obiedzie, donosi wspomniany kleryk, wziął
mnie ze sobą, bym go zaprowadził na pocztę, gdzie czekała na niego paczka listów
przesłanych z Holandii, a także do seminarium francuskiego, gdzie czekał na niego kardynał
Langénieux”740. Kardynał zapoznał się z treścią prośby, którą Jan Berthier przygotował w celu
jej przedstawienia papieżowi i w której to prosił: „Proszę Waszą Świątobliwość, która tak
wiele uczyniła dla kultu Świętej Rodziny, o uznanie Instytutu poświęconego Jezusowi, Maryi i
Józefowi, uzależniając go od Świętej Kongregacji do Spraw Wiary i o pochwalenie jego celu”.
Kardynał Langénieux ze swej strony dołączył się „z całego serca do starań, o jakie zabiega
czcigodny ojciec Berthier dla swego Zgromadzenia” (Dopisek kardynała Langénieux do
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prośby skierowanej przez Jana Berthiera do papieża Leona XIII z dnia 03-03-1903; kopia w:
AB). Założyciel do prośby dołączył także « Stan Zgromadzenia », informując w sposób ogólny
o Instytucie Świętej Rodziny, a także o celu Instytutu, różnych kategoriach członków,
zarządzie, własnościach Instytutu, stanie personalnym i nowicjacie.
Z Rzymu Jan Berthier nie zwlekał z daniem znaku życia Siostrom w Grave. Jego list
pozwala śledzić prawie ze szczegółami, czynione przez niego zabiegi w Rzymie: „Jestem tutaj
u naszych Ojców, którzy są dla mnie bardzo dobrzy, pisze on. Zresztą są oni wychowankami
naszej szkoły apostolskiej. Uczestniczyłem w wielkim Jubileuszu w Watykanie, po uprzednim
odprawieniu Mszy świętej natychmiast po moim przyjeździe. Wcale nie byłem zmęczony. Nie
udało mi się zobaczyć z kardynałem z Rennes, który tego dnia przykuty był do łoża, a
następnie wyjechał z Rzymu; jednakże wsparł mnie on przed kardynałem Langénieux. Ten to
wczoraj, 04-go marca, przyjął mnie bardzo serdecznie. Jest on już bardzo wyczerpany,
niemniej odprawiał uroczystości wraz z papieżem w dzień jego Jubileuszu. Przekazał moją
sprawę swemu wikariuszowi generalnemu, ulubieńcowi pani Barbe, który to także okazał się
bardzo serdeczny i który zrozumiał, o co w tej sprawie chodzi. Wyśle się więc me prośby,
wsparte przez Jego Eminencję, do Ojca Świętego i do Kardynała Prefekta. Trzeba się modlić,
by wszystko się powiodło. Kardynał Langénieux powiedział mi, że zna dobrze Kardynała
Prefekta i że jest on bardzo dobry. Wydaje się więc, że sprawy są na dobrej drodze, jeśli Bóg
je pobłogosławi”741.
W czwartek 05-go marca, Jan Berthier przekazał prośbę papieżowi Leonowi XIII.
Skierował on także kopię kardynałowi Gotti, „usilnie prosząc go, by zechciał przyjąć pod jego
Jurysdykcję zgromadzenie, które wsparte autorytetem Księdza Kardynała, bez jakiegokolwiek
obciążenia Świętej Kongregacji do Spraw Wiary, będzie mogło się rozwinąć i pewnego dnia
stać się użytecznym dla misji; albowiem w ciągu ostatnich lat wzrasta ono przynajmniej o 25ciu członków rocznie, a łaska, o którą ośmielam się prosić Jego Eminencję, doda nam jeszcze
większego zapału w przyjmowaniu licznych młodych ludzi, którzy się do nas zgłaszają (rocznie
ponad 150 zgłoszeń)”742.
Jan Berthier zdał sobie sprawę z tego, iż nie było rzeczą łatwą uzyskanie audiencji u
kardynałów w tym okresie jubileuszu, który przyciągnął do Rzymu nieoczekiwanie wielką
liczbę duchowieństwa i pielgrzymów. U kardynała Gotti trzeba było czekać kilka godzin, aby
w końcu zostać poproszonym o powrót do domu: „Bardzo trudno jest, pisze do sióstr
pomocniczych, zwłaszcza w tych dniach, dotrzeć do tych wielkich osobistości, albowiem była
tu ogromna liczba pielgrzymów, którzy na szczęście już wyjeżdżają. Trzeba czekać trzy
godziny w przedpokoju, by następnie usłyszeć: zechce Pan powrócić kiedy indziej. W ten to
sposób dzisiaj, w piątek, jeszcze nic nie zdołałem załatwić i obawiam się, że jutro będzie to
samo; to wszystko przedłuża mą nieobecność i czuję dobrze, że nie tutaj jest moje
miejsce”743. Jeżeli chodzi o jego zdrowie, to napisał on: „Czuję się bardzo dobrze, zaziębiwszy
się jednak trochę; nie przeszkadza mi to wszakże w przemawianiu każdego dnia, kiedy tu
jestem, do naszych kleryków w czasie czytania duchowego, spełniając życzenie tutejszego
przełożonego, który mnie o to prosił. Chcą też, żebym wygłosił im jutro kazanie z okazji
święta świętego Tomasza, po czym spróbuję dotrzeć do dwóch najważniejszych kardynałów;
albowiem dowiedziałem się, że kardynał Langénieux spotka się dzisiaj z nimi specjalnie, by
ich poinformować o mej sprawie i mojej jutrzejszej wizycie... Obydwaj dobrze przyjęli jego
prośbę”744.
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07-go marca Założyciel rzeczywiście został przyjęty przez kardynała Rampolla:
„Wczoraj zaprezentowałem się u kardynała Rampolla, zanotował on 08-go marca; był on
bardzo życzliwy – tak samo jak 8 lat wcześniej. Obiecał mi poprzeć sprawę przed kardynałem
Gotti, którego dzisiaj spróbuję spotkać i który, jak się wydaje, jest przychylnie nastawiony”.
Jednakże spotkanie z Prefektem Kongregacji do Spraw Wiary nie doszło do skutku: „Dzisiaj
rano nie udało mi się dotrzeć do kardynała Gotti, pisze on do Sióstr; wrócę tu jutro, 09-go
marca. Oczywiście wyjadę po wcześniejszym zobaczeniu się z nim, tak samo jak z kardynałem
Rampolla, którego jeszcze raz chcę zobaczyć”. Niemniej Jan Berthier od tej chwili już wie, że
„nic nie zostanie tu dokończone; i żadna decyzja – jak mi powiedziano – nie będzie powzięta
przed upływem przynajmniej sześciu miesięcy; jest więc czas, by powrócić. Wkłada się wiele
czasu w tego rodzaju sprawy”. Tak jak było przewidziane, w niedzielę 09-go marca udał się
on do Kongregacji Wiary. Tym razem o audiencję poprosił listownie: „Ojciec Berthier, o
którym kardynał Langénieux zechciał z Jego Eminencją rozmawiać, ośmiela Mu się dzisiaj po
raz trzeci już zaprezentować. A ponieważ z powodu swej licznej rodziny, nie może on zbyt
długo przeciągnąć swego pobytu w Rzymie, prosi pokornie Jego Eminencję, aby zechciał
udzielić mu krótkiej audiencji”745. Po raz kolejny audiencja nie doszła do skutku: „Nie udało
mi się jeszcze spotkać z kardynałem Gotti, napisał on do Sióstr; niemniej wrócę tu
wieczorem, choć zabiegi te okazują się bezskuteczne”.
W tym samym liście Jan Berthier dziwi się, że „dzisiaj wieczorem nic nie otrzymałem z
Grave: ani wiadomości, ani pieniędzy. Mam jednak nadzieję, że otrzymaliście moją kartkę.
Cokolwiek by się jednak stało, myślę, że opuszczę Rzym we wtorek albo w środę, a już
najpóźniej w czwartek – proszę więc wszystkim powiedzieć, że nie należy już do mnie pisać,
ani też przesyłać tu mych listów... Chciałbym przyjechać najpóźniej w niedzielę, zatrzymując
się po drodze u dobrego ojca Perrin w dolinie Suse”. W poniedziałek 10-go marca udał się on
do kardynała Rampolla, którego to „chciał jeszcze raz zobaczyć”. Jeżeli zaś chodzi o kardynała
Gotti, to Jan Berthier wyjechał z Rzymu bez zobaczenia się z nim. By nie musieć wracać do
Rzymu, pisze on: „powierzę dalszy ciąg sprawy pewnemu pośrednikowi, temu od spraw
kardynała Langénieux, na którego dyskrecję, mimo iż jest osobą świecką, można jednak
liczyć”746. W rocznikach seminarium Saletynów w Rzymie zanotowano: „Wtorek, 11-sty
marca, wyjazd ojca Berthiera. Podczas paru dni z nami spędzonych, zastąpił on nasze
czytanie duchowe swymi treściwymi konferencjami. Wygłosił on także kazanie w kaplicy w
dzień świętego Tomasza”. Jedna z jego przemów została w sposób szczególny doceniona, jak
zauważa pewien świadek: „W bardzo interesującej konferencji długo mówił do kleryków o
swym Zgromadzeniu Świętej Rodziny, polecając je ich modlitwom; udzielił im użytecznych
wskazówek na temat ich studiów i ich życia zakonnego” i, podkreśla świadek, „cała
wspólnota była głęboko zbudowana, widząc go ubranego w sutannę oddychającą zakonnym
ubóstwem”747.
W czasie swej drogi powrotnej Jan Berthier zatrzymał się w Villafocchiardo (Turyn) u
ojca Perrin, który zanotował: „12-sty marca. O 2-giej przyjazd ojca Berthiera, po którego
wyszedłem na dworzec. Ani on, ani ja nie mówimy o jego wspólnocie. Lecz mimochodem
przyznaje się, że ma już ponad 100 członków. Jest zadowolony z ojca Pons, który jest ceniony
także przez jego personel. Wygłosił kilka konferencji naszym klerykom w Rzymie, gdzie
przebywał. Zastał ich w lepszym stanie, niż by to sobie wyobrażał”748. Nazajutrz rano Jan
Berthier wyjechał: „13-sty marca, notuje ojciec Perrin. O 7-mej wyjazd ojca Berthiera,
którego odprowadza ojciec Vignon. Mówi, że będzie miał 3-4 kapłanów za 3-4 lata i że
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utrzymanie jego młodych ludzi wynosi jedynie 300 franków od osoby”749. Założyciel, pisze
pewien świadek, „przyjechał do Grave wieczorem, bardzo zmęczony podróżą. Nazajutrz rano
na nowo był on jednym z pierwszych w kaplicy. Powiedział nam, że zostałby przejechany
przez pociąg jadący w przeciwnym kierunku, gdyby mechanik pociągu, w ostatniej chwili, nie
wciągnął go do swej maszyny”750. Powiedział im także: „W Rzymie, żywo są zainteresowani
naszym zgromadzeniem. Kardynał Rampolla mówił o nim z papieżem, który był bardzo
zadowolony z naszego sprawozdania; ten sam kardynał, który - rzec można – jest prawą ręką
papieża, w sposób szczególny był mi życzliwy..., dziwiąc się jednocześnie tak szybkim
postępem zgromadzenia, ale mówiąc mi wielokrotnie, aby nie przyjmować niepewnych
kandydatów, którzy następnie mogliby opuścić zgromadzenie i stać się skandalem w
Kościele, tak jak to w naszych czasach często ma miejsce. Widziałem papieża; rozmawiałem z
kilkoma kardynałami i biskupami. I wszystko poszło dobrze, poza tym strasznym
niebezpieczeństwem, którego zdołałem uniknąć”751. Po swym przyjeździe, Jan Berthier
skreślił parę słów do swego „dobrego pasterza” z Grave: „Żałuję, że Księdza nie zastałem.
Szczęśliwie, dzięki Bogu, powróciłem wczoraj. Zostawiam Księdzu obrazek, który wydaje mi
się, że w sposób najbardziej wiarygodny przedstawia Ojca świętego oraz jeden egzemplarz
mojego podręcznika teologii, który ukaże się wkrótce i który przysłano mi podczas mojej
nieobecności”752.
Trudności ze względu na kilka punktów konstytucji
„Ojciec święty, pragnąc, aby ten Instytut (Świętej Rodziny) zależał od Kongregacji do
Spraw Wiary, nakazał odesłać do Kardynała Prefekta prześwietnej Świętej Kongregacji tak
prośbę Księdza Berthiera z załączoną relacją na temat stanu Instytutu, jak i rekomendacje
Jego Eminencji Kard. Arcybiskupa Reims, Ekscelencji Arcybiskupa Cambrai i biskupów z Boisle-Duc, Quimper i Troyes, po to, by wszystko zostało wzięte pod należną uwagę”753.
Specjalna komisja przeanalizowała cel i reguły zgromadzenia. W swym raporcie,
zredagowanym po włosku, ujawnia ona pewną wątpliwość, zastanawiając się nad tym czy
rzeczywiście od wszystkich kandydatów, zwłaszcza od tych, będących już w pewnym wieku,
należy wymagać złożenia ślubów zakonnych; komisja położyła też nacisk na to, aby
przystosować konstytucje do nowych norm i przedstawić jej program studiów filozoficznych i
teologicznych, a także listę autorów, z których się korzysta. „Jeśli zaś chodzi o oficjalne
wydanie pierwszego Dekretu pochwalnego, dochodzi do wniosku komisja, wydawałoby mi
się jak na razie, iż byłaby to sprawa co najmniej przedwczesna, nie tylko ze względu na
powód wyżej wymieniony, to jest ze względu na problemy ze zrozumieniem Instytutu, w
którym, aby stać się misjonarzem, byłoby koniecznym złożenie trzech ślubów zakonnych, ale
i dlatego, że Instytut, tyle co powstały, nie mógł jeszcze sprawdzić się wystarczająco, tak na
misjach, jak i gdziekolwiek indziej, nie mając jeszcze ani jednego kapłana spośród swoich
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alumnów”754. W czasie zebrania z 18-go kwietnia 1903 roku, któremu przewodniczył
kardynał Satolli, komisja do przeanalizowania konstytucji nowych zgromadzeń oparła się na
wcześniejszym raporcie, dorzucając: „Jako że założyciel należy do Zgromadzenia Misjonarzy
Saletynów, byłoby dobrze wpierw, zanim cokolwiek zacznie się robić na korzyść jego
Instytutu, dowiedzieć się, jakie są jego stosunki ze Zgromadzeniem, do którego należy”755.
Przed kontynuowaniem więc dalszych zabiegów trzeba było zaczerpnąć informacji na
temat stosunków Jana Berthiera ze swym zgromadzeniem. W tym to celu kardynał Gotti, za
pośrednictwem ojca Blache, prokuratora, przekazał przełożonemu generalnemu Misjonarzy z
La Salette list następującej treści: „Oddawszy się ponownie koniecznemu studium całego
materiału, przedłożonego przez wyżej pochwalonego Księdza Berthiera Komisji tego
Świętego Dykasterium… zanim rozpocznie się ostateczne działanie w tej sprawie, pragnęłoby
się poznać wszystkie informacje, dotyczące życia wyżej wymienionego Zakonnika i jakie są
jego aktualne stosunki z wyżej wymienionym Instytutem”756. Jak tylko ojciec Perrin otrzymał
ten list Kongregacji Wiary, natychmiast odesłał go do Jana Berthiera, „prosząc go o
udzielenie nań jak najbardziej sprzyjającej odpowiedzi, nie obawiając się zasygnalizować
także, że nasza wspólnota nie była w stanie podjąć się tego Ojca przedsięwzięcia, które
początkowo Ojciec nam zaproponował, a o którym następnie – jako wyraz sympatii – nigdy
nie zapomnieliśmy, zawsze Ojcu dając do pomocy jednego z naszych kapłanów, etc.”757. Za
sugestią ojca Pajot, Jan Berthier zredagował parę myśli, które jednak za późno dotarły do
ojca Perrin. Ten bowiem wysłał swój list dowodowy do Kongregacji Wiary (List z 14.05.1903,
AB), przesyłając jego kopię Jana Berthiera i mówiąc mu: „Załączam tutaj list dowodowy,
który na Ojca korzyść wysłałem do Rzymu... Został on wysłany 24 godziny przed
otrzymaniem Ojca notatek. Zaadresowałem go na naszego ojca B., który z pewnością
natychmiast dostarczył go odbiorcy. Szkoda, że nie wyjaśnił mi Ojciec lepiej treści tego
dokumentu, który jednak zredagowałem, jak tylko mogłem najlepiej”758. W następstwie tego
świadectwa ze strony przełożonego generalnego, Prefekt Kongregacji Wiary wysłał do
biskupa z Bois-le-Duc pismo, które, nie będąc oficjalnym dekretem pochwalnym, stanowi
jednak zachętę dla założyciela w kontynuowaniu dzieła (List z 06.06.1903, AB). Biskup
poinformował o tym Jan Berthier, który ze swej strony napisał do ojca Perrin: „Chcę, aby
Ojciec był pierwszą osobą, którą pisemnie poinformuję o rezultacie mej podróży i Ojca
dobroczynnego listu, skierowanego do Kongregacji Wiary, wyrażając mu w ten sposób mą
wielką wdzięczność. Powiedziano mi, że to pismo posiada prawie tę samą wartość, co dekret
pochwalny i pozwoli mi uzyskać prawo do święceń, o które prosiłem i w celu czego
poczyniłem te wszystkie starania”.
09-go lipca 1903 roku759 Założyciel odpowiedział na zarzuty wskazane przez komisję
odpowiedzialną za przeegzaminowanie konstytucji nowo powstałych instytutów, które
odnosiły się do celowości ślubów zakonnych, do skróconego programu studiów i do
przystosowania konstytucji do nowych norm; zarzuty te wspomniane zostały też w piśmie do
biskupa z Bois-le-Duc (z 06.06.1903, AB). W swym liście do kardynała Gotti, Jan Berthier
przedstawił szczegółowo zgromadzenie, w ten sam sposób, w jaki zostało one
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pobłogosławione przez papieża Leona XIII w 1894 roku i zaprezentowane w prośbie z 03-go
marca 1903 roku. W sposób szczególny podkreślił on, że „zgromadzenie ma za cel przyjęcie
młodych ludzi, posiadających powołanie do życia zakonnego i apostolskiego”; oraz że
„wszyscy kochają życie zakonne i pragną ofiarować je Bogu, jako środek do wykonywania
duszpasterstwa z jeszcze większą pewnością i skutecznością; mówienie im o zrezygnowaniu z
życia zakonnego, które tak bardzo pokochali i do którego dążą, byłoby więc przeciwne ich
pragnieniom”. Jak tylko konstytucje będą dostosowane do nowych norm, kontynuuje Jan
Berthier, „zgromadzenie będzie stanowiło, jeśli Jego Eminencja na to pozwoli, instytut
zakonny o ślubach zwykłych, mający na celu: przygarnięcie powołań zakonnych i
apostolskich, które nie mają innej możliwości rozwinięcia się z powodu biedy czy też
zaawansowanego wieku kandydatów; założenie podobnych domów w krajach owocujących
w powyższe powołania, aby następnie wysłać jak największą liczbę pracowników na misje,
zgodnie z zaleceniami Stolicy Apostolskiej”. Założyciel podkreśla następnie, że „nasi młodzi
ludzie wszyscy są w sile wieku i większość z nich zna już kilka języków obcych, co może
okazać się bardzo użyteczne dla misji”. Jeżeli zaś chodzi o skrócony program studiów, to
zauważa on, „że w przeróżnych szkołach apostolskich dla spóźnionych powołań, które
powstały w przeszłości we Francji... upraszczano studia licealne w ten sposób, by całość
przerobić w dwa, a najwyżej w trzy lata”. Na temat podręcznika oraz autorów, z których się
korzysta, wyraził on życzenie, „by nasi uczniowie mogli korzystać, tak jak to czyniono do tej
pory za zgodą kardynała Langénieux i biskupa z Bois-le-Duc, z kompendium przeze mnie
napisanego i które rozeszło się w ponad 17.000 egzemplarzy... W wielu szkołach służy ono
jako podręcznik podstawowy. Opieranie się na tym moim podręczniku jest dla mnie sporym
ułatwieniem. Brakuje mu pewnych szerszych opracowań, które można jednak łatwo znaleźć
u innych autorów, których książki mamy pod ręką i którzy przerabiani są w wielu seminariach
i w wielu zgromadzeniach”760. Kardynał Langénieux, który znajdował się wówczas w Rzymie
w celu wyboru nowego papieża, z całego serca poparł zabiegi ojca Berthiera przed
Kongregacją Wiary: „Poświadczam, zeznaje on, że: 1. Ojciec Święty pobłogosławił i bez
zastrzeżeń pochwalił cel obrany przez ojca Berthiera, którym jest założenie Instytutu
zakonnego w celu sprzyjania powołaniom Apostolskim, które nie mogłyby się zrealizować
gdzie indziej z powodu ubóstwa czy też wieku kandydatów; 2. Że przyjmuje się do
zgromadzenia jedynie młodych ludzi w sile wieku, mimo iż akceptuje się ich w wieku bardziej
zaawansowanym niż normalnie; 3. Że, za moim pośrednictwem, Stolica Apostolska
przeanalizowała i zatwierdziła Kompendium łacińskie ojca Berthiera jako klasyczny
podręcznik do teologii. Dzieło to, tak bardzo treściwe, cieszy się zresztą realnym i
uzasadnionym sukcesem w wielu innych Instytutach”761.
Praca nad przystosowaniem konstytucji do nowych „Normae” została ukończona pod
koniec stycznia 1904 roku. 13-go lutego tegoż roku kardynał Langénieux zatwierdził
Konstytucje, jak też Dyrektorium i Zbiór Praw Zwyczajowych; aprobata ta został
potwierdzona 18-go lutego przez biskupa z Bois-le-Duc. Treść tych nowych przepisów nie
uległa istotnym zmianom. Założyciel zastąpił słowa „powołania spóźnione” słowami
„powołania apostolskie”, albowiem, według tego, co napisał do pewnego biskupa, „wielu
członków Komisji było przerażonych tym tytułem « spóźnione powołania », którego – jak mi
powiedział jeden z nich – nie należałoby już używać. Niektórzy bowiem myśleli, że mam tutaj
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podstarzałych już i niezdolnych do misji mężczyzn”762. Od tej pory, uściśla n°15 konstytucji,
„bez zgody Stolicy Apostolskiej, nie można przyjąć tych, którzy mają już ponad 30 lat, ani też
tych, którzy jeszcze nie ukończyli lat 15-tu”. Przyrzeczenie stałości miejsca nie figuruje już w
konstytucjach, niemniej n° 43 Zbioru Praw Zwyczajowych mówi, że „Jest rzeczą rozsądną
wymaganie od uczniów, będących na utrzymaniu zgromadzenia, przyrzeczenie stałości
miejsca do momentu ukończenia przez nich nowicjatu”. Trwałość kadencji przełożonego
generalnego nie jest już dożywotnia, ale skrócona do lat 12-tu, zgodnie z n° 274 konstytucji.
Jeżeli zaś chodzi o siostry pomocnicze, to Założyciel tak oto napisał w swym dorocznym
sprawozdaniu do biskupa z Bois-le-Duc: „Według norm kongregacji rzymskich nie mogę
myśleć o rozwinięciu tego przedsięwzięcia; byłoby to na niekorzyść zgromadzenia
Misjonarzy”763.
Kardynał Langénieux nie zadowolił się napisaniem wcześniej wspomnianego
poświadczenia. Napisał on list do Prefekta Kongregacji do Spraw Wiary, w którym
przedstawia racje, dla których należałoby udzielić ojcu Berthierowi prawa do święceń:
„Pismo niedawno skierowane do Zgromadzenia Świętej Rodziny opiera się na tym, że
Instytut nie posiada jeszcze członków, którzy dotarli do kapłaństwa, oddalając w ten sposób
przyznanie ostatecznego Dekretu zatwierdzającego. W tym to właśnie miejscu Założyciel
zderza się z trudnością, która w sposób znaczny nakłada więzy jego zgromadzeniu, z których
nie zdoła się ono uwolnić, jeśli Święta Kongregacja nie udzieli mu do tego środków,
umożliwiając od tej już chwili święcenia kapłańskie. W miejsce indultu, który prowizorycznie
pozwoliłby ojcu Berthierowi na wyświęcanie swych członków bez prawa, przynajmniej trzeba
by mu zezwolić na ich wyświęcanie na prawie mensae communis czy też titulo Missionis.
Poza tym, byłoby rzeczą konieczną, aby sam ojciec Berthier mógł dać pewną liczbę Listów
dimissiorales, corocznie na przykład dwadzieścia, członkom, którzy nie otrzymaliby ich od
swych własnych biskupów. Od tej chwili zgromadzenie jest już wystarczająco wyposażone, by
utrzymać przy życiu 20 członków... Byłbym bardzo wdzięczny Jego Eminencji za udzielenie
tych łask ojcu Berthierowi, który na nie zasługuje i za wzięcie pod Swą opiekę to skromne
zgromadzenie, które Opatrzność do tej chwili błogosławiła i od którego można oczekiwać
wielu dóbr”764. Kardynał Gotti odpowiedział arcybiskupowi z Reims, iż mimo najlepszych jego
chęci, „neuter titulus concedi potest” (nie ma mocy udzielić żadnego z tych praw); i dodał on,
że Kongregacja osądziła za słuszne, by zgromadzenie wyświęciło swych członków przez
biskupa, który zaakceptowałby ich w swej diecezji. Założyciel przystosuje się do tej sugestii
Kongregacji i nawiąże kontakt z biskupem Langevin OMI, arcybiskupem St Boniface w
Kanadzie.

Stan Zgromadzenia. Śmierć Leona XIII
16-go czerwca 1903 roku Jan Berthier wysłał do biskupa z Bois-le-Duc doroczne, w
znacznym stopniu pozytywne sprawozdanie: „Mamy w domu 18 profesów, z czego 5
studentów teologii i 13 będących na filozofii. Do tego dochodzi jeszcze 13 nowicjuszy i 67
uczniów przygotowujących się do rozpoczęcia nowicjatu. Siostry pomocnicze są tylko dwie i
zajmują się pracami kuchennymi. Stan finansowy: od pierwszego czerwca 1902 roku do
pierwszego czerwca roku 1903 na dwa domy wydaliśmy, pomijając produkty pochodzące z
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naszego ogrodu i z naszej wielkiej i urodzajnej posiadłości, sumę 12.800 florenów, która
została całościowo spłacona, tak że – dzięki Bożej Opatrzności – nie mamy żadnych długów,
mimo iż zgromadzenie ma ponad 70 członków, nie opłacających swego utrzymania, a inni zaś
jedynie w skromny sposób płacą kwoty symboliczne”765. Pomiędzy osiemnastoma członkami
o ślubach zakonnych, dwóch z nich złożyło swe pierwsze śluby 07-go czerwca 1903 roku.
W dzień Zesłania Ducha Świętego tegoż samego roku, tak jak to było w zwyczaju w
wielkie święta, Jan Berthier odprawił Mszę świętą w kaplicy Sióstr w zamian za ojca Pons. W
swym kazaniu, pisze świadek usługujący do Mszy, ojciec Berthier porównał Kościół do arki
Noego, który – dzięki Duchowi Świętemu – powiększył się i rozpowszechnił na całym świecie.
Nawoływał on swych skromnych słuchaczy do zaufania Duchowi Świętemu, mimo trudności i
przeciwnych czasem wydarzeń: „My także, kontynuował, podjęliśmy się budowy arki, która
także musi dotrzeć do swego portu; jest ona częścią wielkiej arki – Kościoła. Jednakże któż
nam pomoże w wychowaniu tych dzieci, które pewnego dnia muszą wyjść na świat z tego
gniazda? Kto doda odwagi tym młodym ludziom do zmierzenia się z troskami, jakie im
przysparzają studia? Kto uczyni ich silnymi, by opuścić ojczyznę i rodziny? Jedynie Duch
Święty może to uczynić... Dzieci me, przed chwilą dowiedziałem się, że wielki arcybiskup
Langénieux, któremu zawdzięczamy tak wiele, umiera albo nawet już umarł. Polecam go
waszej modlitwie... Miejmy wielkie zaufanie do Bożej Opatrzności, która zatroszczy się o
wszystkie nasze potrzeby”766. W rzeczywistości jednak kardynał wyszedł ze swej choroby. W
przeciwieństwie zaś do niego, stan zdrowia Leona XIII coraz bardziej się pogarszał, co bardzo
przejęło Założyciela. Pewien świadek pisze, że „kiedy Leon XIII był chory, czasami dziesięć
razy tego samego dnia posyłał on kogoś do biura gazet w Grave, by dowiedzieć się o stanie
zdrowia papieża. Ja także czyniłem to wielokrotnie”767 . Papież umarł 09-go lipca 1903 roku.
Nazajutrz Jan Berthier napisał do jednego z uczniów, przebywającego na wypoczynku u swej
rodziny: „Bene se habet Card. Langénieux; sed heu! Beatissimus Pater Leo XIII mox nobis
deerit. Oremus pro eo (Dobrze, że mam Kard. Langénieux; a jednak! Najświątobliwszy Ojciec
Leon XIII wkrótce nas opuści. Módlmy się za niego)”768.
Testament duchowy. Wybór pierwszej rady generalnej
Wrzesień jest miesiącem w sposób szczególny poświęconym czci Matki Bożej z La
Salette, z powodu Jej objawienia 19-go września 1846 roku. To właśnie dlatego, w tym to
miesiącu, Założyciel postanowił ujawnić „swym dzieciom” swoją ostatnią wolę i zapewnić
zgromadzeniu solidną strukturę. „Oto mój testament duchowy, spisany we wrześniu 1903
roku, w miesiącu poświęconym Matce Bożej z La Salette” – tymi słowami rozpoczyna się
testament liczący 35 stron rękopisu i zawierający mnóstwo praktycznych wskazówek
dotyczących wszystkich aspektów życia Instytutu. Z drugiej strony temu zgromadzeniu, które
pozostawi w rękach „swych dzieci”, będzie trzeba zapewnić ciągłość, zaopatrując je w
regularnie wybierany zarząd. O tym właśnie napisał ojciec Berthier księdzu Selten,
profesorowi wyższego seminarium z Bois-le-Duc w Haaren: „Jeśli przyszłoby mi teraz umrzeć,
pisze, to nie ma żadnego profesa spełniającego wymagane warunki, by być przełożonym czy
też asystentem. Mogłoby to wprowadzić w zamęt tych młodych, tak już licznych ludzi;
albowiem po 04-tym października 1903 roku będzie już ponad 30 członków o ślubach
zakonnych; nie wiedzieliby więc oni jak wybrnąć z tej sytuacji i w jaki sposób postąpić. A
ponieważ mam już swój wiek i nie jestem najlepszego zdrowia, wydaje mi się konieczne, a
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przynajmniej rozważne, przewidzieć trudności, które mogą nastąpić po mej śmierci i z góry
już przygotować zarząd Instytutu, organizując pomiędzy wszystkimi profesami wybór
wikariusza, który by mi pomagał i który po mojej śmierci zarządzałby Instytutem oraz
czterech asystentów, którzy by mu pomagali i którzy także już teraz pomagaliby mi.
Ponieważ jednak wybory nie mogą się odbyć zgodnie z wszystkimi wymaganymi przez
konstytucje warunkami... jest konieczne, abym po 04-tym października, za pozwoleniem
Kardynała Protektora i Księdza Biskupa z Bois-le-Duc, mógł dokonać wyborów według wyżej
przedstawionej formuły, którą chciałbym, żeby Jego Eminencja zatwierdził”769. 15-go
września 1903 roku kardynał Langénieux podpisał list zredagowany przez Jana Berthiera,
proszący o zezwolenie na dokonanie przez wszystkich członków o ślubach zakonnych wyboru
„wikariusza, który pomoże mu za jego życia, a po jego śmierci stanie się przełożonym
Instytutu, a także czterech jego asystentów”. List ten, dnia 21-go września, został podpisany
także przez biskupa z Bois-le-Duc. Dwa dni po wyborach Jan Berthier oznajmił z
zadowoleniem księdzu Selten, że „wybory odbyły się w jak najbardziej sprzyjających
warunkach i w całkowitym spokoju. Ten, którego wybrano jako wikariusza ma 33 lata i został
wybrany w pierwszej turze 26 głosami na 30 możliwych, z 4 zaś asystentów wszyscy przeszli
absolutną większością głosów. Pociesza mnie to, że wybrano ludzi o dobrym duchu
zakonnym, oddanych zgromadzeniu i o dobrym usposobieniu”770. Wybory odbyte 04-go
października pokrywały się z zakończeniem 10-dniowych rekolekcji, na których zakończenie,
po raz pierwszy w historii zgromadzenia, 4 członków złożyło śluby wieczyste, podczas gdy 14
nowicjuszy złożyło swe pierwsze śluby czasowe771.
Posłaniec Świętej Rodziny
W czasie obrad swego pierwszego zebrania, nowo wybrany zarząd miał rozpatrzyć
dopuszczenie nowicjuszy do złożenia ślubów czasowych, a także „wydawanie od stycznia
1904 roku Posłańca Świętej Rodziny w języku francuskim i niemieckim”772. W swym liście do
biskupa z Bois-le-Duc, prosząc go o udzielenie zgody na wydawanie „Posłańca”, Założyciel
napisał: „Pismo to miałoby za cel rozpowszechnienie kultu Świętej Rodziny, tak słabo
znanego zwłaszcza we Francji; pobudzenie do modlitwy rodzin, które już się nie modlą;
podtrzymanie na duchu innych, mówiąc o tym, co się robi tutaj czy też gdzie indziej na cześć
Jezusa, Maryi i Józefa; udzielenie rodzinom chrześcijańskim użytecznych pouczeń i
wskazówek, a także pozyskanie nowych środków utrzymania dla zgromadzenia. Wszystkie
artykuły będą oczywiście poddane cenzurze czcigodnego księdza J.H. Selten”773. Biskup
zanotował na skraju tegoż listu: „Fiat, iuxta preces (Niech się stanie, wedle życzenia)”. Ksiądz
Selten, ze swej strony, chętnie udzielił swego imprimatur: „Gratuluję Ojcu tego
przedsięwzięcia wydawania Posłańca; nie wątpię, że jeśli zdołacie szeroko go
rozpowszechnić, to przyniesie on wiele dobra... Chętnie udzielam wam Imprimatur na
wydanie waszego pierwszego numeru, na przyszłość zaś pozostawiam wam całkowitą
swobodę na zamieszczanie artykułów bez mej cenzury, zakładając jednak, że zostały one
wcześniej sprawdzone przez Ojca, którego dokładność i roztropność są mi dobrze znane”774.
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Na początku 1904 roku został więc wydany pierwszy numer: „Idź więc mój Posłańcu,
napisał Jan Berthier... Idź do wszystkich miejsc, a zwłaszcza do parafii, które nie są jeszcze
zewangelizowane. Prawdopodobnie jest w nich parę osób, które mnie jeszcze nie
zapomniały. Ty im przypomnisz szczęśliwe dni głoszonych przeze mnie misji i rekolekcji,
przypomnisz im nauki i rady, które – jeśli będą ich przestrzegać – dadzą im zbawienie... Do
wszystkich zanieś życzenia szczęśliwego Nowego Roku”775. W tym pierwszym numerze
„Posłańca” Założyciel podzielił się z czytelnikami wiadomością, że papież Pius X udzielił
kardynałowi Langénieux tej samej władzy nad Instytutem, jaka została mu wcześniej
przyznana przez jego poprzednika Leona XIII. „Kardynał Langénieux, napisał Założyciel do
Piusa X za pośrednictwem kardynała Rampolla776, był do tej chwili opiekunem i ojcem dla
naszego Instytutu. Jego poparcie jest nam jeszcze bardziej niż kiedykolwiek potrzebne;
albowiem w dniu dzisiejszym mamy ponad setkę młodych ludzi, którzy przygotowują się do
misji... Poza tym, w celu rozpowszechnienia kultu Świętej Rodziny i zapoznania ludzi z
naszym zgromadzeniem, oddanym pod Jej opiekę, chcielibyśmy się podjąć wydawania
miesięcznika pod tytułem Posłaniec Świętej Rodziny, przedkładając go, tak jak się należy,
cenzurze miejscowego biskupa... Pragnęlibyśmy więc prosić także Jego Świątobliwość o
błogosławieństwo dla tego pisma”777. Kardynał Merry del Val, Sekretarz Stanu Piusa X,
poinformował kardynała Langénieux, że papież przyjął prośbę ojca Berthiera i że „Jego
Świątobliwość udziela Jego Eminencji tej samej władzy, jaką dał mu Jego Poprzednik w
stosunku do wspomnianego Instytutu. Ojciec święty z całego swego serca błogosławi nowo
powstałemu zgromadzeniu i wyraża gorące pragnienie, by mogło ono stanąć na wysokości
zadania”778.
Redagowanie „Posłańca” w języku francuskim należało bezpośrednio do Założyciela.
Uczniowie zaś byli odpowiedzialni za tłumaczenie artykułów na język niemiecki i za
drukowanie pisemka. Albowiem Jan Berthier u pewnego wydawcy z Tilburga uzyskał
maszynę drukarską: „Chociaż kupiona okazyjnie, mówi pewien świadek, to jednak
znajdowała się ona jeszcze w dobrym stanie. Trzeba było posługiwać się nią za pomocą
silnych ramion. A że była bardzo ciężka, to trzeba było naprawdę solidnego zahartowania, by
móc utrzymać ją w ruchu. Wykonywaliśmy tę pracę we dwóch, albowiem jedna osoba nie
wytrzymałaby długo. Była to ciężka praca, do której jednak przykładano się z całego
serca”779. Prawie każdy uczeń potrafił pracować w drukarni. „Na ogół po południu, każdy z
nas układał do druku jeden albo dwa wierszowniki... Aby na czas przygotować do wysyłki
dwa „Posłańce”, trzeba było ciężko pracować. Czasami trzeba było pracować w czasie godzin
przeznaczonych na naukę, a nawet i w nocy”780. Trzeba też powiedzieć, że Założyciel
poświęcał wiele uwagi pracy drukarskiej: „Jest ważne dla przyszłości zgromadzenia, mówił on
do swych uczniów, aby nabyć zdolności do różnych rzeczy, które wykonuje się w domu; w
sposób szczególny pragnę jednak, byście się nauczyli sprawnie pracować w drukarni; widzę
bowiem, że czynią to wszystkie nowo powstałe zgromadzenia. Ojcowie Asompcjoniści 30 lat
temu posiadali jedynie 50 członków, dzisiaj jest już ich ponad 1.000; to samo można
powiedzieć o wspólnocie ze Steyl; wy także, którzy nigdy nie będziecie wielkimi
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kaznodziejami czy naukowcami... musicie przyłożyć się do pracy drukarskiej, wykonywać ją
dobrze i w ten sposób znajdziecie nowe powołania i nowe środki utrzymania”781.
Interwencja na korzyść Zgromadzenia z La Salette
W końcu 1903 roku ojciec Perrin, przełożony generalny z La Salette, poinformował
Jana Berthiera o bardzo przykrej sprawie, dotyczącej między innymi zgromadzenia
Misjonarzy z La Salette. We Francji, Emile Combes, były seminarzysta, który następnie stał
się zaciekłym antyklerykałem, podjął decyzję o zamknięciu wszystkich zgromadzeń
zakonnych, za wyjątkiem kilku zgromadzeń misyjnych. Zgromadzenie z La Salette nie zostało
oszczędzone. Ojciec Perrin poinformował Jana Berthiera o tej sytuacji, prosząc go o
zwrócenie się do kardynała Langénieux, by ten z kolei wstawił się za ich zgromadzeniem u
papieża. Jednakże ojciec Berthier, wiedząc, że kardynał był w trakcie załatwiania kilku spraw
ze Stolicą Apostolską, napisał do Perrin: „Natychmiast po otrzymaniu od ojca tych wieści,
napisałem list do kardynała Rampolla, którego kopię przesyłam ojcu”782. „Dowiedziałem się
dzisiaj, pisze Jan Berthier do kardynała Rampolla, że Zgromadzeniu Misjonarzy z La Salette,
do którego należę od 1862 roku i które doczekało się wystawienia na sprzedaż przez władze
skarbowe wszystkich swych domów we Francji, grozi pozbawienie tytułu Misjonarzy z La
Salette i że w tym celu próbuje się zadziałać wobec Stolicy Apostolskiej... Niech Jego
Eminencja zechce poinformować o tej sytuacji Ojca świętego i Jego Eminencję Kardynała
Prefekta Kongregacji Wiary i – podczas gdy we Francji wszystko upada – zaoszczędzić nam
bólu z odebrania nam nadziei na nastanie lepszych czasów na tej górze, która była naszą
kolebką”783. Jan Berthier wysłał też list do Sekretarza Stanu Merry del Val: „Dowiedziałem
się, że biskup z Grenoble, pod pretekstem uczynienia dobra miejscu pielgrzymkowemu z La
Salette, które jutro może zostać zamknięte, biorąc pod uwagę, że rada generalna regionu
Grenoble przegłosowała zamknięcie La Salette, naciskał Rzym, aby odebrał tytuł Misjonarzy z
La Salette zgromadzeniu, które nazwę tę nosi; zwracam się do Jego Eminencji o wielki akt
miłosierdzia, tj., by poprosił Ojca świętego o nakłonienie go do porzucenia tych zabiegów...
Niech Jego Eminencja, kończy Jan Berthier, zechce wziąć w swe ręce sprawę
prześladowanych, a także sprawę honoru tegoż biskupa”784. Ta podwójna interwencja
Założyciela przed Stolicą Apostolską ujawnia jego głębokie przywiązanie do swego
zgromadzenia i jego pełne zaufania kontakty ze swymi przełożonymi.
Nowe zabiegi o prawo do święceń
W następstwie listu kardynała Gotti, uznającego za słuszne to, by Założyciel
zorganizował święcenia swych podwładnych przez biskupa, który zechciałby ich przyjąć w
swej diecezji, rada generalna w czasie swej sesji z 05-go stycznia 1904 roku postanowiła
napisać do arcybiskupa Langevin OMI z St Boniface Manitoba w Kanadzie, by go „prosić o
zaakceptowanie naszych pierwszych członków i o ich wyświęcenie, obiecując mu, że
pierwszy dom założy się w jego diecezji”785. W tym to właśnie celu Jan Berthier napisał do
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biskupa Langevin, uściślając, że założenie tego pierwszego domu będzie mogło się dokonać,
„jak tylko liczba kapłanów będzie wystarczająca”786; zastrzeżenie to odsyłało na parę lat
założenie wspomnianego domu. Biskup odpowiedział, że jest gotowy pomóc nowo
powstającemu zgromadzeniu, ale „zarządzenie obowiązujące w diecezjach Ameryki zmusza
w ten sposób wyświęconych kapłanów bez prawa do misji, do założenia domu w mej diecezji
i wykonywania w niej posługi, zamieszkując jedynie w ich własnym Instytucie”787. W oczach
Założyciela polecenie to było raczej niemożliwe do przyjęcia. W tym to jednak czasie biskup
Langevin miał udać się do Liège w Belgii, by uczestniczyć w kapitule generalnej swego
zgromadzenia; Jan Berthier skorzystał z tej okazji, by zaprosić go do zatrzymania się w Grave;
w ten sposób biskup mógł lepiej wyjaśnić swe stanowisko i jednocześnie zdać sobie sprawę z
usposobienia przyszłych kapłanów. „20-go sierpnia, o godzinie 2-giej po południu, zapisał Jan
Berthier w swym „Posłańcu”, biskup przekroczył próg naszych skromnych koszar, w
towarzystwie księdza Dziekana z Grave... O godz. 5.30, przez ponad 1,5 godz. trzymał nas
pod urokiem opowiadań o swych misjach... Nazajutrz, 21-go, Jego Eminencja opuścił nas o
godz. 7-mej rano, pozostawiając w naszych sercach radość i nadzieję na to, że być może
pewnego dnia będziemy mogli dzielić z nim jego pracę”788. Z Liège biskup Langevin napisał
do Jana Berthiera: „Moja wizyta w Grave była dla mnie bardzo interesująca i jestem pełen
podziwu, że powiodło się Ojcu z tym tak pięknym zgromadzeniem. Wielkie dzieło! Przed
napisaniem do kardynała Gotti, by poinformować go o mej dobrej opinii, którą mam na
temat waszego rodzącego się Instytutu oraz o nadziejach, jakie daje on na przyszłość
pomimo swej młodości, zwłaszcza swej tak młodej Rady, chciałbym, by do swego listu
dorzucił Ojciec parę słów, by powiedzieć, że niemniej stawiam jako warunek sine qua non to,
że członkowie w ten sposób wyświęceni i z mymi listami demissiorales, jeśli opuszczą
Instytut, nie będą na utrzymaniu diecezji St Boniface”; po czym dorzuca: „Wie Ojciec
doskonale, że wspomniałem o tym warunku zarówno w czasie naszej rozmowy prywatnej,
wobec waszej rady, jak i przed całą waszą wspólnotą, uczyniwszy to po to, by nie było jakichś
niedomówień”789. Odpowiedzi Jana Berthiera na list biskupa można domyśleć się z
późniejszego listu biskupa Langevin, w którym czytamy następujące słowa: „Ponieważ nie
możemy dojść do porozumienia w ważnym punkcie, mimo iż posiadam szczerą chęć, by wam
pomóc, to jednak nie mogę rozstrzygnąć tej tak ważnej sprawy bez skonsultowania się z
moją radą; dlatego odkładam podjęcie decyzji aż do mojego powrotu do St Boniface w końcu
września”790. Na tym zakończyły się pertraktacje.
Kardynał Langénieux, udając się w tym momencie do Rzymu, przekazał papieżowi
prośbę zredagowaną przez Jana Berthiera, w której prosi on o Motu propio, pozwalające
ojcu Berthierowi na dopuszczenie do święceń 20-tu ze swych członków. W liście napisanym
po łacinie i dołączonym do prośby, Jan Berthier przedstawił: plan rozwoju swego
zgromadzenia, stan personalny, zabiegi powzięte w celu uzyskania prawa do święceń, środki
utrzymania zgromadzenia oraz publikację „Posłańca”, który dociera już do 8.000 czytelników:
„Te przedstawione pokorne prośby - kończy swój list - z wielką ufnością ofiarowane, dają mi
Langevin z St Boniface proponuje wspólnocie otworzenie misji w Manitoba” (Beaup II, s. 175), a w swym
dzienniku z 21.04.1899 zanotował: „Wysyłam okólnik do 17 naszych domów i jeden do ojca Berthier w Grave”
(ms P), AB.
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pociechę, mimo mojego podeszłego wieku, że dzięki Waszej Świątobliwości dzieło to będzie
formować się i stabilizować, pomimo tylu trudności, jakie widzę w tym świecie” (List Jana
Berthiera do papieża Piusa X, nie posiadający daty, napisany jednak prawdopodobnie pod
koniec października 1904, kiedy to kardynał Langénieux udawał się do Rzymu; Kopia w: AB).

Różne prośby skierowane do biskupa. Stan Zgromadzenia
Nabycie terenu – Ojciec Berthier, jak zeznaje pewien świadek, „o wszystkie
najdrobniejsze pozwolenia zwracał się do biskupa”791. Nie wahał się on przedstawiać
biskupowi żadnej sprawy, co do której miałby jakiekolwiek wątpliwości, tak jak o tym
świadczą, między innymi, następujące fakty: „Pomiędzy dwoma domami nabytymi tu przez
zgromadzenie i świątynią protestancką, która kiedyś była kaplicą zakonnic, pisze on do
biskupa na temat pewnej « niezrozumiałej sprawy », znajduje się teren oddzielony od naszej
posiadłości murem, który tydzień temu zawalił się wskutek wielkich wiatrów. W tym samym
czasie, przed postawieniem nowego muru, właściciel posiadłości zaproponował nam jej
sprzedaż, co bardzo by nam odpowiadało. Niemniej wydaje się prawie pewne, że teren ten
służył jako cmentarz sióstr zakonnych. Przed uczynieniem czegokolwiek, proszę więc Jego
Eminencję, by nam powiedział, czy możemy tuta conscientia (z czystym sumieniem) kupić
ten teren, z którego Kościół katolicki został kiedyś ograbiony; a ponieważ była to ziemia
poświęcona, czy można ją przeznaczyć na ogród”. W tym samym liście Założyciel poprosił o
odnowienie zgody na „dyspensowanie wszystkich osób z mojej rodziny in dubio (w
przypadku wątpliwości) z postu i abstynencji”792; każdego roku troszczył się on o odnowienie
tegoż zezwolenia. Dwa dni później, biskup odpowiedział Janowi Berthierowi, że „tuta
conscientia” może nabyć wspomniany teren i że mu przedłuża „ad annum” władzę, o którą
prosił793.
Czytanie książek potępionych – „Jego Eminencja, pisze Jam Berthier do biskupa,
zechciał udzielić mi zgody na czytanie książek potępionych, czego nigdy wcześniej nie
czyniłem gdzie indziej, jak tylko tutaj i to tylko książek Lamennais... Ponieważ jednak nie chcę
przechowywać w domu tych pożyczonych mi książek, niech Jego Eminencja zechce mi
pozwolić na kopiowanie przez jednego z mych uczniów najpiękniejszych fragmentów, które
ewentualnie w przyszłości znajdę w książkach potępionych. Mały dopisek na końcu mego
listu mi wystarczy”. Biskup odesłał mu jego list z dopiskiem: „Jeśli nie ma niebezpieczeństwa
dla tego, który sporządzać będzie kopie, chętnie się zgadzam”794.
Prośba o „sanatio” – W swej dobrej woli Założyciel myślał, że aby dopuścić do
nowicjatu czy też ślubów zakonnych kandydatów nie pochodzących z diecezji Bois-le-Duc,
wystarczy posiadać listy polecające z ich własnych diecezji: „Pojawiła mi się pewna
wątpliwość na ten temat, pisze do biskupa; zwierzyłem się z niej Wikariuszowi Generalnemu
Księdza Biskupa, który mi powiedział, że prawo tego nie uznaje. Dlatego też, proszę Jego
Eminencję o przyznanie sanationem pro praeterio (uzdrowienie sprawy zaprzeszłej) w
stosunku do tych wszystkich, których nazwiska znajdują się na pierwszej załączonej tu liście
oraz poświadczenia pro futuro ad susceptionem habitűs (na przyszłość dla przyjęcia strojów)
dla tych, którzy znajdują się na drugiej liście”795. Na drugiej stronie tegoż samego listu biskup
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napisał, że zatwierdza obłóczyny 44 postulantów z pierwszej listy oraz przyjęcie 19
postulantów figurujących na liście drugiej”796.
Pod koniec roku szkolnego, tak jak zawsze, Założyciel sporządził dla biskupa
sprawozdanie ze stanu zgromadzenia: „Zgromadzenie liczy 30 profesów, z czego 4 o ślubach
wieczystych i pozostali o ślubach czasowych. Pomiędzy nimi jest jeden brat zakonny, 8
studentów teologii i 21 studentów filozofii. Do tego dochodzi 15-tu nowicjuszy i 62 uczniów
przygotowujących się do rozpoczęcia nowicjatu. W całości: 107 członków. Zgromadzenie nie
posiada żadnych długów, a wszystko to, co nabyło, zostało w całości zapłacone. Wydatki
między lipcem 1903 a lipcem 1904 roku (nie wliczając produktów pochodzących z naszej
dosyć wielkiej posiadłości) wyniosły 12.671 florenów”797. 04-go października tego samego
roku dwóch profesów złożyło swe śluby wieczyste, 11 nowicjuszy studentów i jeden brat
zakonny złożyli swe śluby czasowe. Jedna z sióstr pomocniczych przebywała w tym czasie w
szpitalu w Grave; pewnej osobie, która przyszła ją odwiedzić, powiedziała ona, że „ojciec
Berthier codziennie ją odwiedzał i podnosił na duchu”798. A ponieważ siostra ta mówiła tylko
po francusku, ksiądz dziekan z Grave wyszedł z inicjatywą, by poprosić o jurysdykcję dla ojca
Berthiera: „In gratiam aegrotantis te inscio rogavi extensionem jurisdictionis tibi olim
concessae”(Prosiłem cię, nieświadomy choroby, o łaskę przedłużenia jurysdykcji, wcześniej
tobie udzielonej); po czym dorzucił on: „Jurisdictione hac uti licet in parochia nostra
Graviensi” (Z jurysdykcji tej wolno korzystać w naszej parafii w Grave)799.
W dzień Bożego Narodzenia dwóch nowicjuszy studentów złożyło swą profesję
zakonną, a wszyscy inni profesi odnowili swe śluby. Przy tej okazji pewien świadek wspomina
słowa, jakie wówczas Założyciel skierował do swych wychowanków: „Bracia moi, oddacie się
więc Naszemu Panu przez złożenie świętych ślubów... Jakiż to dzień wybrany na złożenie
świętych ślubów, wielki dzień Bożego Narodzenia! W ten to właśnie dzień przyszedł na świat
Zbawiciel, by rozpocząć dzieło naszego Zbawienia. Narodzicie się do nowego życia, do życia
w jedności z Jezusem, która dokonuje się przez święte śluby. Zrozumcie jednak dobrze to, co
robicie: wy, którzy złożycie wasze pierwsze śluby zakonne oraz wy, którzy jesteście już
związani tymi więzami miłości, które za chwilę odnowicie; wiedzcie, że życie zakonne jest
życiem oddania się; wiedzcie, że aby być prawdziwym zakonnikiem i by żyć dla Jezusa, trzeba
umrzeć dla świata i dla samego siebie”800.
W wigilię Bożego Narodzenia Jan Berthier z wielką radością wyraził swą wdzięczność
księdzu Selten: „Koniec roku przypomina o tak miłym mi obowiązku, jakim jest wyrażenie
Księdzu słów wdzięczności za wszystkie otrzymane od Księdza dobra, a w sposób szczególny
za życzliwość nam okazaną przy wydawaniu „Posłańca”. Każdego miesiąca miałem zaszczyt
wysłać Księdzu 1 egzemplarz naszego pisma. W październiku doszliśmy już do liczby 8.000
abonentów”. Przedstawił mu jeszcze „pewne wątpliwości” dotyczące intencji mszalnych, by
następnie zakończyć ten list następującymi słowami: „Jest to dobra okazja, by z całego mego
serca powiedzieć Księdzu: Radosnych świąt i Szczęśliwego Nowego Roku... Kardynał
Langénieux, podczas swego pobytu w Rzymie zajął się naszym zgromadzeniem. Czekam
jeszcze na wyniki jego zabiegów”801.

796

„Sanatio” napisane po łacinie, 05.09.1904, AB.
Sprawozdanie z 23.06.1904, AB.
798
List z 05.11.1929, AB.
799
List z 13.12.1904, AB.
800
Adn. Dzb, z 25.12.1904, AB.
801
List z 24.12.1904, AB.
797

135

ROZDZIAŁ DZIESIĄTY - PIERWSI KAPŁANI (1905-1906)
Na początku 1905 roku Założyciel dowiedział się o śmierci kardynała Langénieux.
„Prosiłem naszych czytelników o modlitwy w intencji czcigodnego Kardynała na okres jego
pobytu w Rzymie, napisał Jan Berthier w Posłańcu. I rzeczywiście, zanotowano pewną
poprawę jego zdrowia, tak, że nasz chory mógł dotrzeć do Watykanu, by zobaczyć się tam z
Ojcem Świętym, który w sposób szczególny był dla niego serdeczny i powrócić następnie do
Reims. Po swym powrocie coraz bardziej zaczął słabnąć... i o godzinie 02-giej rano (01-go
stycznia), bez cierpienia i w obecności swych dwóch wikariuszy generalnych, odszedł z tego
świata”802. Jan Berthier natychmiast, jak tylko się o tym dowiedział, powiadomił swą
wspólnotę: „Dzieci me, powiedział im, muszę wam oznajmić smutną nowinę: 01-go stycznia
zmarł Jego Eminencja Kardynał Langénieux. Módlmy się za tego drogiego nam zmarłego,
któremu tak wiele zawdzięczamy. Bez niego nie byłoby tutaj ani mnie, ani was. Był on zawsze
bardzo życzliwy dla naszego zgromadzenia i zajmował się nim aż do śmierci, albowiem
podczas swej wizyty w Rzymie czynił jeszcze starania dla nas”803.
Pius X udziela prawa do święceń
Zabiegi zmarłego kardynała zaowocowały w postaci listu kardynała Gotti
zaadresowanego do Jana Berthiera, w którym pisał: „Oportet ut statum eiusdem mensae
documentare apud S. Congem satagas, unde certum fiat mensam praefatam revera
sustentationis, ut in casu, onus sufferre” (Wypada, aby dokumentując Świętej Kongregacji
podstawę tychże dochodów, zatroszczyć się o odłożenie rzeczywistych dochodów, by przez
przypadek nie ponieść szkody)804. Pewien świadek donosi, że list ten wprawił Założyciela w
„niewypowiedzianą radość; przeczytał go nam i przetłumaczył... Po czym dodał: Dzieci moje,
nie zapomniano o nas w Rzymie i mam podstawy, by wierzyć, że Bóg wysłucha naszych
modlitw”. Nazajutrz, zanotował jeszcze ten sam świadek, powrócił on do tego samego
tematu: „Jeżeli chodzi o list otrzymany wczoraj, powiedział, trzeba zauważyć, że dotarł on do
nas w dniu, w którym rozpoczęła się nowenna przygotowująca nas do wielkiej uroczystości
Świętej Rodziny. Zajmą się więc nami i to – jak można przypuszczać – w najbliższym już
czasie... Będzie więc chodziło o przygotowanie się do otrzymania święceń – a do tego,
wiedzcie o tym dobrze, trzeba posiadać solidne cnoty”805. Kilka dni później Jan Berthier
napisał do księdza Selten: „Otrzymałem list z Kongregacji do Spraw Wiary, w którym
proszono mnie o przedstawienie stanu naszego mensae commune, by zobaczyć czy może on
ponieść koszty święceń sub titulo mensae communis. Jest to owoc zabiegów naszego świętej
pamięci Kardynała Langénieux w czasie jego ostatniej wizyty w Rzymie. Proszę nam pomóc w
modlitwach za niego, a także w intencji tej sprawy, która może zapewnić przyszłość
zgromadzeniu. Odpowiedziałem na list, przedstawiając otwarcie sytuację, wiem jednak, że
Ojciec Święty okazał się nam bardzo przychylny”806.
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Przekazując kardynałowi Gotti „stan mensae commune”, Jan Berthier napisał:
„Odczuwam potrzebę oficjalnego podziękowania Jego Eminencji za życzliwość, o której
wspomniał mi ksiądz Landrieux, wikariusz generalny naszego zmarłego Kardynała Langénieux
i o której świadczy list otrzymany ze Świętej Kongregacji... W stanie, w jakim zgromadzenie w
tej chwili się znajduje, by zachęcić tych 115 młodych ludzi, by wzbudzić zaufanie u ich rodzin
a także u innych ludzi, by umocnić i rozwinąć Instytut, potrzebujemy doprowadzić do skutku
święcenia przez uzyskanie do tego prawa i wymaganych dimissiorales; wiedząc bowiem, że
nasi członkowie pochodzą z różnych diecezji, a nawet różnych krajów, przewiduję, że nie
wszyscy będą mogli otrzymać dimisiorales u biskupów swych diecezji. Jest rzeczą oczywistą,
że do święceń będą dopuszczeni jedynie kandydaci o ślubach wieczystych i po uprzednim, w
okresie przez prawo nakazanym, studiowaniu teologii”807. Do listu swego Założyciel dołączył
„status mensae”, ukazujący, że dochody zgromadzenia były w stanie zaspokoić potrzeby
ewentualnych kandydatów do kapłaństwa (Kopia listu Jana Berthiera do kardynała Gotti z
14.01.1905, AB).
24-go stycznia 1905 roku Jego Świątobliwość Pius X udzielił Założycielowi prawa na
wyświęcenie 20-tu członków z tytułu „mensae communis” (Protokół z posiedzenia z
24.01.1905, AB). 11-go lutego kardynał Gotti przekazał to papieskie rozporządzenie Janowi
Berthierowi, który to natychmiast poinformował o tym „swe dzieci”: „Nasz Czcigodny Ojciec,
zanotował pewien świadek, oznajmił nam tę nowinę podczas nawiedzenia Najświętszego
Sakramentu o godzinie 16.30; powiedział on: Ojciec święty udzielił nam wielkiej, ale to
naprawdę wielkiej łaski, tzn. udzielił nam zgody na wyświęcenie 20 pierwszych członków.
Będzie więc teraz chodziło o przygotowanie się do otrzymania świętych święceń; niektórzy
uczynią to już wkrótce, inni nieco później... Odmówimy teraz modlitwy przed Najświętszym
Sakramentem, po czym odśpiewamy Te Deum. Nie zapomnijmy także o kardynale
Langénieux, który aż do końca swego życia zajmował się nami i który wyprosił u papieża tę
łaskę; jest to być może ostatnie dzieło jego życia. Odmówimy więc za niego De Profundis.
Świadek dodaje, że „nigdy w naszej skromnej kaplicy Te Deum nie było śpiewane z tak
wielkim entuzjazmem”808. W swym liście dziękczynnym do kardynała Gotti, Jan Berthier mógł
napisać w ten sposób: „Ta wielka łaska przez wszystkich została przyjęta z wielką radością i
będzie ona okazją do podwojenia zapału wśród tej młodzieży, posiadającej tak dobrego
ducha zakonnego... Jako skromny wyraz wdzięczności za okazaną nam serdeczność, polecę,
by z Grenoble przekazano Jego Eminencji książkę, która ukaże Mu ducha, w jakim chcę, by ci
młodzi ludzie zostali wychowani. Niech Jego Eminencja zechce ją łaskawie przyjąć”809.
Mianowanie kardynała – protektora
Od momentu, w którym stan zdrowia kardynała Langénieux uległ wyraźnemu
pogorszeniu, Jan Berthier myślał o kardynale Labouré, arcybiskupie z Rennes, jako przyszłym
opiekunie Instytutu: ten bowiem obiecał mu pomóc w rozwoju jego dzieła. Kardynał
zaakceptował więc prośbę Założyciela, przypominając mu jednak o stanie „poniżenia”, w
jakim aktualnie znajdował się Kościół we Francji: „jeśli protektorat, o który mnie prosicie, nie
będzie dla mnie dodatkowym obciążeniem, chętnie się na to zgodzę. Wie Ojciec jednak, że
we Francji na każdej linii mamy teraz mnóstwo problemów, a wkrótce chyba będzie jeszcze
gorzej; nic nie będzie tu do nas należało, a jak tak dalej pójdzie, to nawet już sami do siebie
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należeć nie będziemy. Jeśli te poniżające warunki nie zniechęcają Ojca, to powiedzmy, że
jestem do waszej dyspozycji, tak jak mnie o to Ojciec prosi”810. Wyżej skreślone słowa
odzwierciedlają atmosferę oraz troski, jakie przeżywali biskupi; na przykład, gdy kardynał
Langénieux przed swą śmiercią udał się do Rzymu, to natychmiast potem otrzymał on list
ministra kultu, pana Combes, przypominający mu, że „arcybiskupi i biskupi mają
zamieszkiwać w swych diecezjach i nie mogą opuścić ich, jak tylko za zezwoleniem rządu”;
minister poprosił go o to, by „zechciał dostarczyć odpowiednich wyjaśnień”811. Z powodu
powyższych warunków, kardynał Labouré wolał dobrze wyjaśnić sprawę przed
zaakceptowaniem prośby Jana Berthiera. Po otrzymaniu zaś pozytywnej odpowiedzi ze
strony kardynała, Założyciel zwrócił się o jego zatwierdzenie do Sekretarza Stanu, kardynała
Merry del Val. Ten to, 25-go marca, odpowiedział mu, że „w waszym czcigodnym imieniu dziś
właśnie napisałem do Jego Eminencji Kardynała Labouré, przedkładając mu ofertę protekcji
wyżej wspomnianego Instytutu, ofertę dowartościowaną i popieraną przez zgodę Jego
Świątobliwości”812. Nazajutrz Sekretarz Stanu napisał do kardynała Labouré, że Ojciec Święty
z radością przyjął jego nominację na protektora Instytutu Świętej Rodziny. Arcybiskup z
Rennes wysłał kopię swej nominacji do biskupa z Bois-le-Duc, mówiąc: „Mam nadzieję, że
Jego Eminencja nie będzie miał żadnego zarzutu w związku z powyższą informacją”813. Wysłał
on też kopię do Jana Berthiera, dziękując mu jednocześnie za „różne przesyłki”: „Dzisiaj
przyszła kolej na mnie, by Ojcu przekazać kopię listu otrzymanego od kardynała Merry del
Val; zgodnie z Ojca wskazówką, tę samą kopię przesłałem też biskupowi z Bois-le-Duc”814.
Prośba skierowana do Wilhelma II, cesarza Niemiec
W tym samym okresie Jan Berthier podjął całą serię zabiegów u cesarza Niemiec w
celu zwolnienia z obowiązku służby wojskowej członków swego zgromadzenia pochodzenia
niemieckiego. By wesprzeć swe poczynania, początkowo chciał on zwrócić się o pomoc do
kardynała Rampolla, ten jednak odpowiedział mu w ten sposób: „Bardzo żałuję, że nie mogę
poprzeć Ojca prośby, ale będąc w tej chwili osobą prywatną, jest dla mnie rzeczą niemożliwą
wstawienie się za wami u cesarza Niemiec”815. Za pośrednictwem więc kardynała Labouré,
Założyciel zwrócił się do kardynała Kopp, arcybiskupa z Breslau (dzisiejszy Wrocław), do
którego tak napisał: „Mimo iż na ogół przyjmujemy jedynie tych, którzy nie są zmuszeni do
spełnienia obowiązku wojskowego, to jednak poczyniliśmy parę wyjątków w stosunku do
tych, którzy, jako nieco młodsi od innych, pozwolili nam przypuszczać, że dotarliby do
święceń w wieku 27 lat, licząc na to, że udałoby się uzyskać zezwolenie ze strony władz
niemieckich na odroczenie ich służby wojskowej do lat 27-miu; osiągnąwszy zaś ten wiek,
zostaliby już kapłanami, a tym samym nie obowiązywałaby ich służba wojskowa... Jednakże
zgodnie z obowiązującym w Rzymie prawem, nie można złożyć ślubów zakonnych, nie będąc
wolnym od pełnienia służby wojskowej; jednocześnie jednak, nie można być dopuszczonym
do święceń bez wcześniejszego złożenia ślubów wieczystych; poza tym dwuletnia przerwa w
i tak już późno rozpoczętych studiach byłaby fatalna – do tego stopnia, że od tej chwili nie
moglibyśmy przyjmować dobrych, a czasem wręcz doskonałych młodych ludzi pochodzących
z regionów Renu, Westfalii itd., mogących zrealizować swe święte pragnienia jedynie w
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naszym zgromadzeniu ze względu na ich zaawansowany już wiek czy też ubóstwo rodziców”;
niemniej Założyciel uściślił, że „niektórym z nich, ubiegającym się o wstąpienie do nas,
odpowiedziało się, że jako studenci teologii katolickiej nie będą mogli być zwolnieni ze służby
wojskowej i że ich ewentualne odroczenie będzie mogło mieć miejsce jedynie do 23-go roku
życia”816. Dwa miesiące później, arcybiskup z Breslau odpowiedział kardynałowi Labouré:
„Jak zauważyłem w aktach ministerstwa w Berlinie, rząd niemiecki raz już odrzucił prośbę
Instytutu z Grave. Motywy tej odmowy były następujące: « brak interesu ze strony rządu,
ponieważ misjonarze zgromadzenia nie pracują na terenach, z których jego członkowie
pochodzą ; poza tym jest rzeczą wątpliwą czy studia teologiczne z Grave odpowiadają
studiom odbywanym w innych instytutach misyjnych... ». Jest więc rzeczą konieczną
udowodnienie, pisze kardynał Kopp, że Misjonarze Świętej Rodziny pracują także dla
katolików niemieckich wewnątrz kraju, a także, że odbywane w Grave studia odpowiadają
wymogom, jakie prawo kościelne stawia przyszłym kandydatom do kapłaństwa”817. Jan
Berthier napisał więc do biskupa z Bois-le-Duc, mówiąc, że „kardynał Kopp, biskup z Breslau,
jest skłonny poprzeć prośbę w ministerstwie w Berlinie w celu zwolnienia ze służby
wojskowej naszych członków na tych samych warunkach co innych studentów zakonnych. W
tym celu byłoby rzeczą bardzo użyteczną, by Jego Eminencja zechciał dać mi, bym następnie
mógł je przekazać kardynałowi Kopp, poświadczenie potwierdzające (co jest prawdą), że
Misjonarze Świętej Rodziny z Grave, w diecezji Księdza Biskupa, tworzą instytut wyższego
nauczania, od trzech lat zatwierdzony przez rząd Holandii i że studiuje się tam przez 2 lata
filozofię i przez 4 lata teologię, opierając się na autorach przez Księdza Biskupa
zatwierdzonych (albowiem zatroszczyłem się o uzyskanie aprobaty ze strony Jego
Eminencji)... Natychmiast, jak tylko otrzymam powyższe zaświadczenie, wraz z moją
skierowaną do ministerstwa prośbą, przekażę je kardynałowi Kopp”818. W prośbie do
ministerstwa Jan Berthier przytoczył te same argumenty, jakich użył we wcześniejszym liście
do kardynała Kopp, dorzucając pewne świadectwo, odpowiadające na postawiony mu
zarzut: „Arcybiskup z St Boniface w Kanadzie, który w ubiegłym roku przybył nas tu zobaczyć,
publicznie powiedział nam, że jeśli tylko mielibyśmy 15 kapłanów, których moglibyśmy mu
dać, to natychmiast przyjąłby ich w swej ogromnej diecezji, w której ma też liczną kolonię
obywateli niemieckich. Zresztą, jako instytut całkowicie uzależniony od Stolicy Apostolskiej,
będzie on mógł wysłać swych członków także na tereny niemieckie, jak tylko okaże się to
możliwe i słuszne”819.
Powyższe zaświadczenie, jak też prośba Jana Berthiera pozostały jednak bez
odpowiedzi: „Mimo życzliwości kardynała Kopp z Breslau, który przedstawił zaświadczenie
Księdza Biskupa w ministerstwie niemieckim, niczego nie otrzymałem – napisał Założyciel w
półtora roku później do biskupa z Bois-le-Duc”820, wyjaśniając jednocześnie ważność tej
sprawy dla przyszłości zgromadzenia: „Przywilej ten, który pragnę uzyskać u cesarza, jest dla
nas czymś bardzo ważnym i może nam wielce dopomóc w przyjmowaniu dobrych
kandydatów z Niemiec; dlatego też nie chciałbym niczego pominąć, by tylko go pozyskać”821.
Postanowił więc napisać bezpośrednio do cesarza, zachęcony do tego przez jednego ze
swych uczniów: „Jeden z moich uczniów, zwróciwszy się bezpośrednio do cesarza, uzyskał to,
816

List z 01.05.1905, AB.
List z 05.07.1905, AB. Na końcu listu znajdujemy następującą notatkę kardynała Labouré: „Przekazano
Czcigodnemu Ojcu przez oddanego Mu (podpis) J. Kardynała L., Rennes, 09 juillet 1905.
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List z 12.07.1905, AB. Słowa podkreślone są nimi w tekście oryginalnym.
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Brudnopis prośby napisanej ręką J. Berthier i przechowywany w: AB. Użyty do brudnopisu papier posiada
pieczątkę pocztową z 12.07.1905.
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List z 04.12.1906, AB.
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Ibid.
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o co prosił. Zachęca mnie to do bezpośredniego skierowania mej prośby do niego samego;
dlatego też potrzebuję nowego zaświadczenia”822. W tym samym także liście poprosił on
biskupa o „wydanie po łacinie, opieczętowanego Jego pieczęcią pozytywnego świadectwa o
naszym instytucie, poświadczając, że jego celem jest wychowywanie misjonarzy dla Misji
zagranicznych, że założony został za pozwoleniem Księdza Biskupa i z błogosławieństwem
Stolicy Apostolskiej; a także, że przez Jej Królewską Mość królową Holandii zatwierdzony jest
jako szkoła wyższa; że przykłada się w nim do studiów, że egzaminy odbyte przed delegatami
Księdza Biskupa zostały pozytywnie zaliczone i że studia opiera się na autorach
zatwierdzonych przez szkolnictwo; zresztą Jego Eminencja może dorzucić też inne rzeczy,
które będzie uważał za użyteczne, byle tylko uzyskać zwolnienie ze służby wojskowej dla
naszych niemieckich członków”823. Trzy miesiące później Jan Berthier otrzymał z
niemieckiego „Ministerstwa Wojny” pozytywną odpowiedź: „Nie chcę zwlekać z
podziękowaniem Jego Eminencji za łaskę, której mi udzielono, pisze on do biskupa Van de
Ven. Otrzymałem bowiem potwierdzenie z Berlina, że nasi niemieccy studenci będą
odroczeni ze służby wojskowej aż do wieku 27 lat, tak samo jak klerycy seminariów
niemieckich. Nie wątpię, że łaska ta, o którą bezskutecznie zabiegał kardynał Kopp z Breslau,
została uzyskana dzięki rekomendacji Jego Eminencji”824.
Pierwsi kandydaci do święceń
04-go czerwca 1905 roku, Jan Berthier napisał do profesora Selten list z prośbą o
zgodę, by wikarzy z Grave mogli przetłumaczyć na język holenderski jego książkę „Klucz do
nieba”825. W swej odpowiedzi, wiedząc o przygotowujących się święceniach, ksiądz Selten
zapytał go: „Nie macie jeszcze członków, którzy już wystarczająco długo studiowali teologię,
by kandydować do święceń? Zgoda Stolicy Apostolskiej jest wielką radością i jednocześnie
nadzieją dla waszego zgromadzenia, któremu życzę jak największych sukcesów”826. Tegoż
samego 04-go czerwca rada generalna zatwierdziła 15-tu członków do przyjęcia niższych
święceń, a 4 do przyjęcia subdiakonatu (Raport z posiedzenia rady generalnej z 04.06.1905,
AB). W trzy dni później Jan Berthier udał się do biskupa, który – jak napisał do księdza Selten
– „wyraził zgodę na przedstawienie w Seminarium 15 naszych członków do otrzymania
tonsury i niższych święceń”827. Założyciel towarzyszył swym pierwszym kandydatom do
święceń w ich podróży do Bois-le-Duc: „W piątek rano, napisał on do biskupa, dostąpię łaski
zaprezentowania Jego Eminencji do otrzymania tonsury oraz niższych święceń 15-tu
studentów, których listę tutaj załączam828 i których przeegzaminowałem i wyznanie wiary
przyjąłem. W sobotę zaś przyjadę do Bois-le-Duc z kandydatami do subdiakonatu. W piątek
wyjedziemy stąd o godzinie drugiej rano (by przed godziną ósmą być w Haaren);
przyjedziemy wynajętym samochodem z powodu trudności ze znalezieniem noclegu w
822

Ibid.
Ibid; 08.12.1906 biskup zredagował zaświadczenie tak, jak go o to prosił założyciel, AB.
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List z 06.03.1907, AB.
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List z 04.06.1905, AB. Na ten temat jeden z wikarych złożył następujące świadectwo: „Na jego prośbę
przetłumaczyłem mu małą książeczkę Klucz do nieba. On sam ją napisał. Wydaje mi się, że książkę tę uważał za
najbardziej użyteczną ze wszystkich swych pism i że była mu ona bardzo droga. Świadczy to, że miał wielkie
pojęcie o modlitwie” (Summ., s. 215, ad 65).
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napisanego: „Księże Biskupie, jestem szczęśliwy mogąc podziękować Jego Eminencji za wszystkie otrzymane od
Niego dobrodziejstwa, w sposób zaś szczególny za życzliwość dzisiaj rano mi okazaną” (List z 07.06.1905, AB).
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seminarium”829. Dla zapewnienia dobrego przebiegu ceremonii, Jan Berthier zwrócił się do
księdza Selten, „by poprosić ceremoniarza o pokierowanie trochę ruchami mych
kandydatów; albowiem, mimo że wyjaśniło się im cały rytuał, to jednak zmiana miejsc czy też
pewne czynności mogłyby ich wprowadzić w zakłopotanie”830. Na temat powyższych
święceń, jeden ze świadków tak mówi: „W dzień święceń Czcigodny Ojciec przyjechał
wcześnie rano do wyższego seminarium w Haaren. Wszyscy byli stłoczeni w jednym
samochodzie z Van Galen. W czasie ceremonii święty Założyciel był tak bardzo skupiony i
wpatrzony w Boga przed ołtarzem Najświętszego Sakramentu, że wszyscy byli tym bardzo
wzruszeni. Kiedy następnie Ksiądz Rektor zaprosił go na obiad, który przygotowano, dobry
Ojciec przeprosił go, mówiąc, że nie chciał nikomu sprawiać kłopotu i że wszyscy przywieźli
ze sobą kanapki i jedynie proszą o jakieś miejsce, gdzie mogliby je spożyć. Oczywiście, rektor
seminarium nie chciał o tym słyszeć i prawie siłą zmusił poczciwego ojca do pozostawienia
swych kanapek w samochodzie i zjedzenia, wraz ze swymi wychowankami, wspólnego
obiadu. Cała ta sytuacja wywarła wielkie wrażenie na młodych członkach duchowieństwa –
do tego stopnia, że jeszcze wiele lat później, gdy spotykałem ich już jako wikarych czy też
proboszczów, opowiadali mi o tym z wielkim szacunkiem i jednocześnie podziwem”831.
Skupiona w czasie ceremonii postawa Założyciela na wielu wywołała wielkie wrażenie, tak
jak o tym też wspomina inny świadek: „W 1905 roku, zeznaje on, ojciec Berthier wraz ze
swymi kandydatami do święceń przybył do seminarium w Haaren, gdzie to z rąk biskupa Van
de Ven otrzymali oni tonsurę i niższe święcenia. A ponieważ byłem jednym z najmłodszych
uczniów, miałem swe miejsce na końcu kościoła, tak że mogłem dobrze widzieć ojca
Berthiera siedzącego w ławce profesorów. Wraz ze mną również inni widzieli Sługę Bożego,
który modlił się z jak największym oddaniem. Później powiedzieliśmy: « Jakżeż ten człowiek
się modlił! ». Mogę o tym poświadczyć jako naoczny świadek”832.
Przed opuszczeniem Bois-le-Duc, Jan Berthier zostawił wikariuszowi generalnemu list
zaadresowany do biskupa, w którym tak mówił: „Ponieważ zgodnie z otrzymanym z Rzymu
indultem do święceń mogę przedstawić, za zgodą Księdza Biskupa, mych kandydatów
innemu biskupowi... chciałbym, by najstarsi uczniowie, którzy mają już za sobą trzy lata
teologii, mogli dojść do kapłaństwa w czasie wakacji, jeśli Jego Eminencja zechce
zdyspensować ich z wymaganego odstępu czasu. Jeśli propozycja ta Księdzu Biskupowi nie
odpowiada, to proszę mnie o tym poinformować; w przeciwnym zaś razie będę miał zaszczyt
oficjalnie poprosić o to Księdza Biskupa; albowiem dowiedziałem się, że dosyć często
święcenia mają miejsce w Louvain i że arcybiskup z Utrechtu wyświęca przyszłych
kandydatów 15-go sierpnia”833. Uzyskawszy powyższą zgodę ze strony biskupa, kilka dni
później Jan Berthier przedstawił mu nazwiska przyszłych kandydatów do święceń, tzn. trzech
do diakonatu i jednego do subdiakonatu834; kończy on swój list następującą informacją:
„Pozwolę sobie polecić modlitwom Jego Eminencji jedną z dobrodusznych pań, która bardzo
mi tu pomogła, zarówno przez jej pracę, jak też przez jej ofiary, a która przed chwilą
zmarła”835.
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List z 10.06.1905, AB. Święcenia niższe miały miejsce w piątek 16-go czerwca, a święcenia wyższe w sobotę
17-go.
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Powyższych czterech kandydatów dopuszczono do święceń na sesji rady generalnej z dnia 03-go lipca 1905
(Księga obrad, s. 13, AB).
835
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Śmierć Marii Bruyant
Ta, którą nazywano „Siostra Maria” przybyła do Grave w 1899 roku wraz ze swym
mężem, Henri Bruyant, by oddać się na służbę zgromadzenia836. W czasie jej długiej i
bolesnej choroby Jan Berthier odwiedzał ją codziennie w szpitalu; był on przy niej aż do
momentu, w którym wyzionęła swego ducha w dniu 30 czerwca, w święto Najświętszego
Serca Jezusa. Na prośbę zmarłej, zawiadomił on o tym Siostrę Hermance: „Dobra przyjaciółka
siostry, jak też i moja, pani Bruyant, przed chwilą nas opuściła, by udać się do nieba; poleciła
mi ona zawiadomić siostrę o jej śmierci i prosić ją też o powiadomienie o tym jej
krewnych”837. Siostra Maria pochowana została w sobotę 01-go lipca na cmentarzu
wspólnoty, gdzie wcześniej został już pochowany jej mąż, Henri Bruyant. Przed grobem
Założyciel przypomniał zgromadzonym uczniom do jakiego stopnia zmarła była dla nich
oddana i wezwał ich do jej naśladowania: „Dzieci moje, przed zasypaniem tego grobu nie
mogę się powstrzymać od skierowania do was kilku słów. Przyjeżdżając tutaj, znaleźliście nie
tylko ojców, ale także matki i to matki całkowicie oddane, jeszcze bardziej oddane niż matka,
którą pozostawiliście w świecie, która wam tutaj nie towarzyszyła. Jednakże to, czego nie
zrobiła albo nie zrobiłaby wasza matka, ona tego dokonała bez jakiegokolwiek kalkulowania.
Opuszczając swą ojczyznę, swą posiadłość, przybyła tu dla was (łzy). To, czego służący nie
zrobiłby, nawet za dobrą opłatą, ona to dla was zrobiła; dała swe dochody i to dała bez
granic; pracowała aż do momentu, w którym przyszło cierpienie, by oderwać ją od jej
ciężkich obowiązków (nowe łzy). Jej mąż także przybył tu dla was, jednakże Bóg powołał go
do siebie zaledwie po paru miesiącach spędzonych z nami. Pani Bruyant kontynuowała swe
życie z jeszcze większym zapałem, oddaniem i poświęceniem, ciągle uważna i troskliwa na
wasze potrzeby; nie szczędziła ani swych dochodów, ani swego potu, ani swej pracy, aż do
momentu, w którym została przykuta do łoża boleści, gdzie to w przeciągu roku zwiększyły
się jej bóle, a następnie odeszła do Pana. Na jej przykładzie uczcie się oddania zgromadzeniu
Świętej Rodziny; uczcie się dla niego poświęcać wasz czas, wasze dochody i nawet wasze
życie, jeśli będzie trzeba. Amen. Wzruszenie poczciwego ojca udzieliło się innym i wszyscy
pogrążyli się w płaczu. Był to najbardziej wymowny panegiryk o tej, którą wszyscy kochali jak
matkę i siostrę”838.
Pierwsi kapłani
08-go sierpnia 1905 roku dziekan z Grave odczytał w kościele parafialnym
następujące ogłoszenie: „In ordine ad S. Presbyteratum in Ecclesia S. Elisabeth Graviae
proclamati sunt RR. Fratres Alexander Bertaud, Alexander Mertens et Matthaeus Michalon
Congregationis Missionariorum S. Familiae, nullumque innotuit impedimentum canonicum”
(Do przyjęcia święceń kapłańskich w Kościele Św. Elżbiety w Grave dopuszczeni są Czcigodni
Bracia Alexander Bertaud, Alexander Mertens i Matthaeus Michalon ze Zgromadzenia
Misjonarzy Świętej Rodziny; nie stwierdzono tu żadnej przeszkody kanonicznej)839. Według
pierwszego biografa, dojście do kapłaństwa trzech pierwszych wychowanków instytutu było
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Cf. Rozdział 8; Pan Bruyant zmarł na atak serca 24.12.1899.
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ukoronowaniem ponad „dziesięcioletniej walki, cierpienia i nadludzkiego wysiłku”840. Zostali
oni wyświęceni, napisał Jan Berthier, „przez biskupa pomocniczego z Malines w kaplicy
Ojców Jezuitów w Louvain dnia 20-go sierpnia 1905 roku”841. Pierwsze Msze św. nowych
kapłanów miały miejsce nazajutrz: „Tegoż to 21-go sierpnia, pisze autor biografii, musiało
być wielkie święto, wielkie wydarzenie w historii zgromadzenia”842. Uczestniczył w nim ksiądz
Sprangers wraz ze swymi dwoma wikarymi. Jan Berthier wysłał też zaproszenie do pana
Friesen, burmistrza z Grave, który tak mu odpowiedział: „Czuję się zaszczycony Ojca listem i
mam zaszczyt Ojcu odpowiedzieć, że przyjmuję Ojca zaproszenie”843. Święto zostało
przygotowane „z zapałem i pobożnością – napisał autor biografii. Tak jakby prąd radości
przeszedł przez wszystkie serca i rozchmurzył wszystkie czoła. Niemniej zgromadzona na
uroczystości wspólnota nie mogła wiele się nacieszyć: smutek jest obecny na każdej
uroczystości”844. Autor tych słów czyni tu aluzję do ojca Pons, który zmarł w czasie
uroczystości prymicyjnych. Według pewnego świadka, Założyciel nie uczestniczył w całej
uroczystości, „albowiem chciał on zostać do końca z poczciwym ojcem Pons”845. Po
odprawionej Mszy św., „po odśpiewanym Te Deum, kapłani udali się do zakrystii, by
pozostawić swe szaty liturgiczne. My z kolei rozpoczęliśmy śpiewać kantyk do Świętej
Rodziny nad naszym zgromadzeniem, och! Święta Rodzino... W tym to czasie nowi kapłani
ubrali się w komże i udali się przed ołtarz, by udzielić swego prymicyjnego błogosławieństwa;
następnie stali oni przed ołtarzem, a my, według ustalonego porządku: najpierw Ksiądz
Dziekan, księża wikarzy i Czcigodny Ojciec, po czym my wszyscy, zbliżyliśmy się, by ich
ucałować”846. Następnie ksiądz dziekan z Grave wygłosił przemowę, którą w taki oto sposób
relacjonuje nam jeden ze świadków: „Najpierw, Najczcigodniejszy Ojcze, w tym dniu kieruję
do Ojca me najszczersze gratulacje, w dniu, w którym – rzec by można – Bóg ukoronował
wasze, tak bardzo apostolskie zgromadzenie. Mimo iż przed chwilą Bóg odebrał Ojcu
współbrata, który był Ojcu bardzo drogi, to dał mu jednak trzech synów... pierwsze owoce
waszego dzieła. Och! Sukces ten należał się Ojcu, albowiem tak wiele trudności, tak wiele
doświadczeń napotkał Ojciec przy zakładaniu i w czasie pierwszych lat istnienia
zgromadzenia. I mimo że wszystko wydawało się sprzeciwiać Ojca planom, to jednak nie
zaprzestał Ojciec pokładać nadziei w Bogu i modlić się do niego z tak wielkim zapałem i
wielką wytrwałością. Si Deus pro nobis quis contra nos? (Jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko
nam?). Oto właśnie maksyma, w którą Ojciec uzbrajał swój zapał. Pobudzany przez siłę z
góry, przeszedł Ojciec przez wszystkie przeszkody i potrafił tu, w mojej parafii, przerobić
stare koszary na dom gorliwych kapłanów, w którym to od rana aż po zmierzch
błogosławione i wzywane jest imię Boże. I w dniu dzisiejszym Bóg w sposób szczególny
błogosławi wasze zgromadzenie, pozwalając, by jego pierwsi kapłani po raz pierwszy stanęli
przy ołtarzu. Oby mógł Ojciec doczekać się powiększenia ich liczby”. Po słowach tych, dziekan
zwrócił się z życzeniami do nowych kapłanów, przypominając im wyniosłą godność
kapłaństwa, nawołując ich do wiernego zachowywania potrójnego depozytu, jaki Bóg im
powierzył (seipsum dedit, sua dedit, suos dedit) i życząc im, by „Zgromadzenie rozwijało się
coraz bardziej pod okiem Jezusa, Maryi i Józefa, ich chwalebnych patronów, i pod opieką ich
godnego Założyciela”. Wówczas to Jan Berthier „wzruszony do łez”, zwrócił się do dziekana,
by mu podziękować za jego dobroć i za to wszystko, co – od samego początku - zrobił dla
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zgromadzenia, „dorzucając też, że jeśli w domu naszym dokonało się parę rzeczy dobrych, to
stało się to dzięki pomocy, jakiej udzielił Ksiądz dziekan, a także jego wikarzy, którym
podziękował za ich życzliwość i serdeczność. A zwracając się do nas, powiedział: Dzieci moje,
muszę wam oznajmić przykrą nowinę; pod koniec Mszy świętej zmarł nasz czcigodny ojciec
Pons. Módlcie się za niego i zaraz odprawcie za niego wszyscy drogę krzyżową. Wszyscy,
wzruszeni już tym, co się wcześniej wydarzyło, wybuchli płaczem”847. Niemniej nic nie
skreślono z programu dnia i tak jak było to zaplanowane, w czasie kolacji klerycy wykonali
kilka wcześniej przygotowanych pieśni; „jednakże w sposób widoczny smutek zaciążył na tym
świątecznym dniu”848.
Pogrzeb księdza Pons
„23-go sierpnia, w środę rano, donosi pewien świadek, po odmówionej Jutrzni za
zmarłych, miała miejsce uroczysta Msza św. Requiem, po czym udaliśmy się procesyjnie na
cmentarz, według następującego porządku: nowicjusze i klerycy w komżach, ciało zmarłego,
Ksiądz Dziekan i usługujący do Mszy, następnie nasz najczcigodniejszy Ojciec i uczniowie”849.
Po zakończeniu przez dziekana przepisanych ceremonii, Założyciel „wzruszony do łez przez
utratę tego drogiego współbrata”, zwrócił się do wspólnoty w następujący sposób: „Proszę
Księdza Dziekana o wyrażenie zgody, bym powiedział parę słów. Dzieci moje, drogi nam
zmarły, którego złożyliśmy w grobie, przez 4 lata głosił wam Słowo Boże i czynił to z
prawdziwym zapałem i oddaniem... Proszę was, byście nigdy nie zapomnieli tego zapału i
oddania i byście według nich żyli. Niejednokrotnie u jego stóp podjęliście postanowienie
zmienienia waszego życia – bądźcie mu wierni. On was pocieszał, zachęcał, błogosławił.
Powtarzam wam, nie zapomnijcie dobra, które wam uczynił... Prośmy dobrego Ojca, by mu
dał odpoczynek wieczny, jeśli już go nie otrzymał. Jednocześnie dziękuję Księdzu Dziekanowi
oraz panu burmistrzowi, którzy na nowo ukazują nam swoją życzliwość, uczestnicząc nie
tylko w naszej radości, ale także w naszej żałobie”850.
Założyciel bezzwłocznie powiadomił ojca Perrin, przełożonego generalnego MS o
śmierci ojca Pons. Ten zanotował w swym notatniku: „24.08. – Kartka od ojca Berthiera
oznajmiająca spokojną śmierć prawie 80-letniego ojca Pons”; a w trzy dni później zapisał:
„27.08. – List ojca Berthiera, kilka szczegółów na temat śmierci ojca Pons”851. W związku z
pogrzebami Założyciel mówił do swych uczniów, że dla osób nie należących bezpośrednio do
wspólnoty „jest rzeczą stosowną zbudować grobowiec, ale dla każdego z nas i dla mnie
pierwszego, wystarczy zwykły krzyż; ważne jest to, by ziemia była poświęcona”852. Wraz ze
śmiercią ojca Pons Jan Berthier utracił nie tylko drogiego mu przyjaciela, ale także oddanego
mu pomocnika. Jego list do jednego ze współbraci z La Salette ukazuje jak bardzo był on
dotknięty śmiercią tego współbrata: „Ojciec Pons zmarł 21-go sierpnia około godziny 10
rano, napisał. Z pomocą jego siostrzenicy zbudowałem mu mały grobowiec. Wysyłam do
Galicji853 konstytucje poczciwego ojca Pons, którego utrata była dla mnie bardzo wielka,
mimo iż samo zgromadzenie, jak mi się wydaje, nie powinno na tym ucierpieć ze względu na
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dobrą wolę mych trzech nowych kapłanów. Czuję się mniej więcej ciągle tak samo, starzejąc
się jednak”854. Kilka tygodni później, do tego samego współbrata, napisał: „Od chwili śmierci
drogiego ojca Pons jestem tu sam z mymi licznymi wychowankami. Ciągle jednak mam
zaufanie, a panująca do tej chwili atmosfera też jest dobra... Biskup udzielił jurysdykcji mym
trzem nowym kapłanom, od tej strony będę więc odciążony”855.
Nazajutrz bowiem po święceniach Jan Berthier poprosił o jurysdykcję dla trzech
nowych kapłanów, by mogli oni spowiadać przynajmniej we wspólnocie. Biskup
odpowiedział w następujący sposób: „Jeżeli chodzi o jurysdykcję także i do spowiadania
jedynie w waszym domu, to chciałbym, by przeegzaminował ich trochę ksiądz Bronsgeest,
dziekan z Nimègue, który jest egzaminatorem oficjalnym diecezji Bois-le-Duc”856. Założyciel
zwrócił się więc do proboszcza z Nimègue, wyjaśniając mu naglącą sytuację, w jakiej się
znajdował, z tej racji, że był sam: „Mimo iż nasi nowi kapłani nie mieli zbyt wiele czasu na
przygotowanie się, pisze on, to jednak tak bardzo potrzebuję ich pomocy – i to już od
przyszłego tygodnia, że wolę ich Księdzu posłać mniej przygotowanych, niż czekać jeszcze
dłużej. Liczę na Księdza wyrozumiałość, albowiem, mimo iż dobrze zrozumieli oni teologię,
jako że najmłodszy z nich rozpoczął studia w wieku 23 lat, a najstarszy w wieku 28 lat, to
jednak nie posiadają oni wielkiej łatwości w wypowiadaniu się; ufam jednak, że w domu
naszym spełnią oni pożyteczną posługę... Proszę więc czcigodnego Księdza, aby jak
najszybciej zechciał otrzymać od Naszego Biskupa dla... (tutaj następuje lista z nazwiskami
trzech kapłanów)... prawo do spowiadania wszystkich osób, zamieszkujących nasze domy w
Grave i jeżeli Ksiądz Dziekan uważa to za stosowane, także prawo do udzielenia
rozgrzeszenia nawet w przypadkach zarezerwowanych przez diecezję”857. Tydzień później Jan
Berthier otrzymał zezwolenia, o które prosił: „Dziękuję Księdzu Dziekanowi za jurysdykcję
przyznaną nowym kapłanom, napisał do biskupa. Jest to dla mnie wielkie odciążenie i ufam,
że jeszcze bardziej pomoże to w podtrzymaniu dobrej atmosfery wśród naszej młodzieży,
której liczba ciągle się powiększa”858.
„Zgromadzenie jest teraz utwierdzone”
W swym corocznym sprawozdaniu do biskupa z Bois-le-Duc Jan Berthier pisze:
„Instytut liczy 42 profesów, z czego 6-ciu o ślubach wieczystych i 36-ciu o ślubach czasowych.
Pomiędzy nimi jest 14 studentów teologii, 14 jest na drugim roku filozofii, 13 – na pierwszym
plus jeden brat zakonny. Nowicjat liczy 18 nowicjuszy-studentów. W szkole apostolskiej,
przygotowującej kandydatów do nowicjatu, jest 60 uczniów. W całości jest tu 120 osób”.
Jeżeli chodzi o sprawy finansowe, to „od czerwca 1904 do czerwca 1905 roku, nie licząc
produktów pochodzących z naszych urodzajnych ogrodów, wydaliśmy 13.373 florenów;
wszystko zostało całkowicie zapłacone i zostały nam oszczędności jeszcze większe niż w
przeszłości do zapewnienia naszej przyszłości”859. 04-go października tego samego roku 17
uczniów przywdziało strój zakonny. Pięciu kleryków złożyło profesję wieczystą, 10 nowicjuszy
złożyło swe pierwsze śluby zakonne, a jedenasty z nowicjuszy uczynił to dnia 16-go tegoż
samego miesiąca. Poza tym, na swej sesji z 17-go października, rada generalna dopuściła 5
kleryków do niższych święceń, 4 do subdiakonatu i 3 do diakonatu. Święcenia te miały
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miejsce 23-go grudnia, zgodnie z tym, co Jan Berthier napisał do swej duchowej córki: „Nic
nowego, jeśli nie wspomnieć o 3 diakonach, 4 subdiakonach, wyświęconych dnia 23-go tegoż
miesiąca. Zgromadzenie się rozwija, jest nas o 30-tu więcej w porównaniu z tym, co było, gdy
Pani tu była. Proszę się za nas modlić. Starzeję się i mam grypę”860. Przedstawiając
wspólnocie swe noworoczne życzenia, Założyciel wspomniał o swym złym stanie zdrowia,
podziękowawszy jednak Bogu za wszystkie otrzymane dobrodziejstwa: „Dzieci moje,
powiedział, w kończącym się roku, Bóg obdarzył nas wielkimi łaskami. Między niezliczonymi,
drogocennymi łaskami, udzielił nam łaski święceń: najpierw święceń niższych, później
święceń subdiakonatu, diakonatu i w końcu święceń kapłańskich, plus święcenia z ubiegłego
tygodnia (aluzja do święceń z 23.12). Tak więc dzięki Jego łasce zgromadzenie posiada teraz
kapłanów, diakonów, subdiakonów, kleryków o święceniach niższych, studentów teologii,
filozofii, nowicjuszy, a także sporo uczniów szkoły apostolskiej. Dzięki łasce Bożej,
zgromadzenie jest teraz utwierdzone. Nie pozostaje wam nic innego, jak tylko kontynuować
jego rozwój; wydaje mi się, że z dobrą wolą, jaką na ogół posiadacie, zgromadzenie
przyniesie wiele dobra”861.
Podczas gdy w okresie tym liczba powołań kapłańskich znacznie się obniżała, to
Założyciel mógł jedynie stwierdzić, że ciągle wzrastała liczba tych jego kandydatów, „którzy
gdzie indziej nie zostali przyjęci z powodu ich wieku czy też ubóstwa”. Na początku 1906 roku
tak napisał on do swej korespondentki z Paryża: „Niech Bóg udzieli Wam wszelkiego rodzaju
łask, Pani i jej małżonkowi. Obojgu przekazuję me najlepsze życzenia Szczęśliwego Nowego
Roku. Pragnę, dorzuca, aby aktualne wydarzenia umocniły was w przywiązaniu do Kościoła,
kolumny i fundamentu prawdy... Zsyłając religię na wygnanie, sprowadza się prymitywizm i
dzikość oraz wzbudza się pogardę u całego świata”. Jan Berthier czyni tu aluzję do laicyzacji,
która we Francji zwalczała religię, czyniąc to pod pretekstem, że jest ona obelgą dla rozumu i
przeszkodą dla cywilizacji; walka zakończyła się 09-go grudnia 1905 roku ogłoszeniem prawa
oznajmiającego separację Kościoła od państwa. Według historyków decyzja ta pociągnęła za
sobą liczne konsekwencje, między innymi spowodowała i to, że „między 1905 a 1914 rokiem
powołania kapłańskie znacznie zmalały, zwłaszcza w środowiskach wiejskich, albowiem
przyszłość młodych kleryków nie była pewna”862. Jan Berthier z nadzieją jednak patrzył w
przyszłość: „Proszę się modlić za moją wielką rodzinę, liczącą ponad 130 członków, pisze do
swej korespondentki. Oto doszedłem do momentu, kiedy każdego roku będę miał nowych
kapłanów. Ufam, że wyjdzie z tego coś dobrego, niemniej jakże bardzo trzeba nam Bożej
pomocy!”863. Ta ciągle wzrastająca liczba kandydatów spowodowała zresztą zdziwienie
jednej z jego córek duchowych: „Tak, tak, jest prawdą, odpowiedział jej Jan Berthier, że
powołania są tu bardzo liczne i będą jeszcze liczniejsze, gdy tylko nasze zgromadzenie będzie
bardziej znane”864.
Pod koniec stycznia, kiedy to miał dosyć ostry kryzys grypy, Założyciel przypomniał
swym uczniom, że jeśli chcą, by zgromadzenie się rozwinęło zgodnie z zamierzonymi
planami, to trzeba zostać wiernym pierwotnemu duchowi: „Nie można zapomnieć,
powiedział im, że wasze zgromadzenie jest jeszcze młode, a nawet bardzo młode, mimo iż
jest już dosyć dobrze rozwinięte. Nie wystawiajcie się więc do przodu, kontynuując powoli
wasze dzieło, prowadząc życie ukryte, proste i pracowite... Konsekwentnie, jeżeli chcecie, by
zgromadzenie się rozwijało, to przykładajcie się wszyscy do praktykowania poważnych cnót”.
I – aby być dobrze zrozumianym – Założyciel użył następującego porównania: „Zapamiętajcie
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dobrze to, co wam już powiedziałem, ale nie zaszkodzi, by wam to przypomnieć. Rzeczy
wzrastają, rozwijają się jedynie przez to, przez co się je rozpoczęło. Jeżeli opiekujecie się
jakąś rośliną z taką samą starannością i tymi samymi materiałami, jakich użyliście przy jej
sadzeniu, urośnie ona bardzo szybko. Ale jeśli chcecie radykalnie zmienić system, chcecie ją
wyrwać, wystawić na ostre słońce itd., to ją zniszczycie. Podobnie też, jeśli chcecie, by
zgromadzenie się rozwinęło, to trzeba je traktować w taki sam sposób, jak przy jego
narodzinach – i tak oto szybko się ono rozwinie i umocni. Mówię wam to, dorzucił, ponieważ
zbliżam się do śmierci i dobrze byłoby, byśmy się zrozumieli. Ojciec Pons nie myślał o śmierci
tak wiele jak ja, niemniej, takie nic, jak mały przeciąg powietrza, doprowadziło go do
śmierci”865.
Zezwolenie na nowe święcenia
27-go marca 1906 roku Jan Berthier zwrócił się do papieża Piusa X z prośbą o to, by
jego uczniowie mający prawo do święceń, mogli być wyświęceni na kapłanów „quamvis
desint unus mensis et aliquot dies ante ferias tertii anni studiorum theologiae ad illum
complendum” (chociaż brakuje jednego miesiąca i kilku dni do ferii i ukończenia trzeciego
roku studiów teologicznych). Biskup z Bois-le-Duc poparł powyższą prośbę, pisząc do papieża
kilka słów polecających. W kilka dni później osobisty sekretarz Piusa X odesłał prośbę
Założyciela z przyznaną na nią zgodą. Natychmiast po otrzymaniu powyższego pisma, Jan
Berthier napisał do biskupa Van de Ven: „Mam nadzieję, że z przyjemnością Jego Eminencja
przyjmie tę wiadomość, iż dzięki wsparciu Księdza Biskupa, moja prośba do papieża z 27-go
marca została przychylnie przyjęta... Jeżeli Jego Eminencja życzy sobie tego, mogę Mu
przesłać treść uzyskanej odpowiedzi. W konsekwencji, pozwolę Mu sobie przedstawić 3
kandydatów na kapłanów do wyświęcenia ich w okresie Zesłania Ducha Świętego, a także
prawdopodobnie kilku kandydatów do subdiakonatu, którzy mają już za sobą ponad roczne
studia teologii”866. Do listu tego dołączył on sprawozdanie ze stanu Instytutu: „wysyłam
kompletne sprawozdanie, pisze, myśląc, że będzie ono musiało zastąpić sprawozdanie, które
na ogół wysyłaliśmy Księdzu Biskupowi w czerwcu”. Według tego sprawozdania, dom w
Grave liczył 142 członków, a wśród nich: 4 kapłanów, 50 profesów, z czego 3 diakonów, 4
subdiakonów, 10 kleryków o niższych święceniach i 1 brata zakonnego, a także 26 nowicjuszy
i 62 postulantów. Z punktu widzenia materialnego, „Instytut nigdy nie miał żadnych długów i
nie ma ich też w tej chwili. Udało się odłożyć trochę oszczędności i dzięki naszej pracy, a
zwłaszcza zaś dzięki Bożej Opatrzności, każdego roku może on trochę powiększyć swe
rezerwy finansowe na przyszłość”867. 22-go kwietnia, w niedzielę Quasimodo,868 dwóch z
nowicjuszy złożyło swe pierwsze śluby zakonne. „Jesteście jakby nowo narodzonymi dziećmi,
powiedział im Założyciel w swej przemowie. Zostaliście oczyszczeni przez rekolekcje i teraz
oddacie się Bogu na okres trzech lat... Uczyńcie więc to z całego waszego serca i bez obłudy,
albowiem, dzieci moje, nic się nie traci, oddając się Bogu”869. Po południu tejże samej
niedzieli miało miejsce poświęcenie przez księdza dziekana z Grave, krzyża cmentarnego.
„Przybywszy na cmentarz, donosi pewien świadek, Czcigodny Ojciec poprosił oficjalnie
Dziekana o poświęcenia krzyża: Księże Dziekanie, proszę Księdza o poświęcenie w imieniu
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Kościoła tego krzyża, by był znakiem zbawienia i chwalebnego zmartwychwstania dla tych,
którzy tu spoczywają i którzy spoczną tu, w jego cieniu i by ci młodzi ludzie, którzy dzisiaj
ukończyli swe rekolekcje, za każdym razem, kiedy tutaj przybędą się modlić, przypomnieli
sobie o podjętych postanowieniach, by następnie wiernie wdrożyć je w życie”870. Nazajutrz
miało miejsce zebranie rady generalnej, w czasie którego sześciu kandydatów dopuszczono
czy to do święceń, czy też do złożenia ślubów wieczystych.
Wysyłając do biskupa z Bois-le-Duc swą prośbę z 27-go marca, zatwierdzoną przez
papieża, Założyciel prosił: „jeśli Jego Eminencja pozwoli, to w odpowiednim czasie
przedstawię Mu do przyszłych czerwcowych święceń: 1. Ad Presbyteratum jednego diakona,
który ma już za sobą ukończone trzy lata teologii oraz dwóch, którzy je właśnie kończą... 2.
Ad Subdiaconatum trzech członków, którzy ukończą drugi rok teologii... I proszę też, jeśli
Jego Eminencja się zgodzi, in quantum opus fierit (jeżeli zaistnieje potrzeba), zdyspensować
ich z wymaganego odstępu czasu oraz pozwolić mi przeegzaminować ich, by następnie w
odpowiednim czasie przedstawić ich Księdzu Biskupowi. W momencie święceń, w dniu 09tym czerwca, wszyscy oni będą profesami wieczystymi”871. Trzech przyszłych subdiakonów
złożyło swe wieczyste śluby zakonne dnia 07-go czerwca. W dwa dni później, 09-go czerwca,
otrzymali oni święcenia subdiakonatu, podczas gdy trzech diakonów przyjęło święcenia
kapłańskie.
Zakup nowego domu
28-go kwietnia 1906 roku, ze względu na ciągle powiększającą się liczbę uczniów,
rada postanowiła kupić „dom i posiadłość pana Linsen, blisko instytutu Świętej Elżbiety, za
cenę mniej więcej 5.000 florenów”872. Pięć miesięcy wcześniej Jan Berthier poprosił biskupa
Van de Ven o pozwolenie na dokonanie powyższego zakupu: „Jeśli jesteście w stanie zapłacić
za tę posiadłość, a następnie pokierować tym domem jak się należy, to z mojej strony nie ma
na to żadnego sprzeciwu” – odpowiedział biskup873. Założyciel poinformował następnie całą
wspólnotę o powyższym zakupie: „Tegoż to 29-go maja, zanotował świadek, Czcigodny
Ojciec przekazał nam dobrą wiadomość o kupnie domu z terenem i ogrodem. Okoliczności
nabycia tej posiadłości mogą być uważane... za ukazujące – tak, jak zauważył to sam
Założyciel – wyraźną opiekę Świętej Rodziny”874. W swym dziękczynnym liście skierowanym
do biskupa Jan Berthier przytoczył kilka szczegółów, dotyczących tegoż zakupu: „Bardzo
Księdzu Biskupowi dziękuję za udzielenie nam zgody na zakup tej posiadłości. Dokonaliśmy
tego za radą Księdza Dziekana, który usilnie zachęcał mnie, by nie stracić tej dobrej okazji;
tak też, już na pierwszą licytację, która odbyła się parę miesięcy wcześniej, on sam poprosił w
moim imieniu pewnego pana z Tilburga o wyłożenie 5.000 florenów. Tym pierwszym jednak
razem, okazja ta nam umknęła i posiadłość stała się własnością pewnego Żyda. Ten jednak
wystawił ją ponownie na sprzedaż i w taki oto sposób stała się ona wczoraj naszą własnością
za cenę 5.344 florenów, włącznie z ceną aktu sprzedaży. Jest to wielki budynek, otoczony
jednym hektarem terenu z drzewami owocowymi. Pewna dobrodziejka z Francji obiecała mi
przekazanie w październiku 11.000 franków na uregulowanie tego długu. Tak więc
zgromadzenie nie będzie miało żadnego wydatku z tym związanego. W budynku znajduje się
jedno pomieszczenie, nadające się na zrobienie z niego kaplicy; do tego celu też je
przeznaczymy, dlatego też proszę Jego Eminencję o udzielenie zgody Księdzu Dziekanowi na
870
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jej poświęcenie, jak tylko będzie ona gotowa... W domu będzie miejsce na ulokowanie setek
kandydatów na misjonarzy. Tak więc trudno nie dostrzec w tej sprawie ręki Bożej
Opatrzności”875. Biskup natychmiast po tym przekazał dziekanowi zezwolenie na
poświęcenie domu. „Właśnie otrzymałem prawo do poświęcenia kaplicy w waszym nowym
domu, oczywiście, jeśli odpowiada ona normom prawa kanonicznego, napisał dziekan.
Jestem więc do waszej dyspozycji – jak tylko będziecie gotowi z waszą upragnioną
kaplicą”876.
Zabiegi o rozwój kultu do Matki Bożej z La Salette i Świętej Rodziny
W momencie, gdy we Francji misjonarze z La Salette zostali wyrzuceni ze Świętej
Góry, Jan Berthier pragnął, „by w żadnym innym miejscu Dziewica nie była tak czczona i tak
się do niej nie modlono, jak u nas”877. Dlatego też postanowił On założyć w kaplicy koszar
bractwo „Matki Bożej, Pojednawczyni z La Salette”. „Do tej pory, dla sprzyjania pobożności
naszych aspirantów na misjonarzy, brakowało nam w naszej rezydencji w Grave bractwa
Matki Bożej, Pojednawczyni z La Salette, pisze Założyciel w Posłańcu. Jednakże swym aktem z
27-go czerwca, nasz Czcigodny Biskup kanonicznie je zatwierdził w pierwszej z naszych kaplic
i swym dyplomem, wydanym 31-go lipca 1906 roku, włączył je do arcybractwa Świętej
Góry”878. 27-go czerwca biskup zatwierdził statut bractwa i erygował je kanonicznie w
koszarowej kaplicy: „Erygujemy i ustanawiamy w kaplicy publicznej przy pierwszym domu
Świętej Rodziny w Grave Bractwo pod wezwaniem Matki Bożej Pojednawczyni z La Salette
wraz z wszystkimi odpustami i przywilejami, które papieże nadali temuż Bractwu...
Zezwalamy, aby do wspomnianego Bractwa mogły dołączyć się inne, i aby cieszyło się
mianem Arcybractwa ustanowionego na Górze Saletyńskiej”879. W swym liście do biskupa,
Jan Berthier poprosił jednocześnie Papieża o „prawo do przyjmowania członków do
stowarzyszenia Świętej Rodziny”880. Kontynuując, pisze w swej prośbie, „aby zelatorzy w
parafii nie zakładali powszechnych stowarzyszeń Rodzin Chrześcijańskich pod nazwą Świętej
Rodziny, ale prosili, aby ich wpisać do tegoż stowarzyszenia”881.

Nowe łaski dotyczące święceń
W prośbie, dołączonej do swego listu, skierowanego do biskupa z Bois-le-Duc w
sprawie bractwa z La Salette oraz stowarzyszenia Świętej Rodziny, Założyciel prosi o „prawo
do wyświęcenia 20 nowych członków, albowiem będzie to nam potrzebne – pisze On. Prośba
ta wymaga raportu na temat aktualnego stanu zgromadzenia, zwłaszcza z punktu widzenia
materialnego... Proszę więc Jego Eminencję o wyrażenie swej zgody i poparcie mej prośby;
mając zaś w Watykanie kilka sprzyjających nam osobistości, przez ich to ręce przekażę naszą
prośbę”882. W powyższej prośbie Jan Berthier prosi o: 1. Indult na wyświęcenie 20 członków z
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tytułu „mensae communis”; 2. Prawo, dla niego lub też jego następcy, do przyznawania
kandydatom do święceń listów polecających, pozwalających na otrzymanie święceń zarówno
od biskupa diecezji, na terenie której się zamieszkuje, jak też od jakiegokolwiek innego
biskupa katolickiego; 3. Zgodę na wcześniejsze dokonywanie święceń kapłańskich, w okresie
Zesłania Ducha Świętego, ponieważ miejscowy biskup nie wyświęcał później, aż dopiero w
grudniu; a ponieważ uczniowie byli na ogół biedni, intencje z Mszy odprawionych w tym
czasie przez nowo wyświęconych kapłanów, pomogłyby w zapłaceniu ich utrzymania. Stan
zaś personalny zgromadzenia wygląda w następujący sposób: pomijając rektora-założyciela,
liczy ono 6 kapłanów, 7 subdiakonów po ślubach wieczystych, 7 członków z niższymi
święceniami, 7 studentów na pierwszym roku teologii, oczekujących na „prawo do święceń”;
29 kleryków o ślubach czasowych, studentów filozofii, z których 14-tu rozpocznie po
wakacjach teologię; 19 nowicjuszy, kandydatów na kapłanów i 67 uczniów,
przygotowujących się do rozpoczęcia nowicjatu; w całości - przynajmniej 120 członków,
żyjących w pokoju i pod opieką Świętej Rodziny, mimo iż są oni różnych narodowości. Jeżeli
chodzi o stronę materialną, to zgromadzenie nie posiada żadnych długów; ma ono 3 duże i
dwa małe domy, otoczone ogrodami i polem uprawnym, zajmującym 20 tys. m2 . Nie licząc
ofiar, otrzymanych od krewnych czy też dobrodziejów uczniów, zgromadzenie ma roczny
dochód w wysokości 9.000 franków; intencje mszalne przyniosły 5.150 franków; Posłaniec
Świętej Rodziny – 7.000; sprzedaż książek – 5.000; w całości daje to 26.150 franków. Biorąc
pod uwagę niedrogą w tym kraju żywność, a także to, że wiele produktów dostarcza nam
nasza uprawa, pieniądze te wystarczyłyby na zaspokojenie potrzeb 87 uczniów, z których do
tej pory zaledwie 20 otrzymało prawo „mensae communis”. Roczne ofiary krewnych i
dobrodziejów przeznaczone są na utrzymanie innych uczniów, a poza tym udaje nam się
nawet podnieść coroczne dochody. Biskup z Bois-le-Duc udzielił swej aprobaty, podpisując
prośbę Jana Berthiera883. W kilka tygodni później łaski, o które proszono, zostały udzielone.
Kardynał Gotti zatwierdził je, dopisując własnoręcznie na końcu owej prośby następujące
słowa: „Udienza 26 Julii 1906. Ad 1um et 2um pro gratia in terminis praec. concessionis.
Quad 3um, dummodo habeant necessaria requisita, pro gratia” (Audiencja 26 lipca 1906.
Gdy chodzi o punkt 1 i 2, to zostało to wcześniej uzgodnione. Gdy chodzi o punkt 3, to, jeśli
zaistniałaby konieczność, dla dobra sprawy)884.
Po otrzymaniu tejże odpowiedzi, w piątek 24-go sierpnia, Założyciel poinformował o
tym wspólnotę: „Tegoż to dnia, donosi pewien świadek, Czcigodny Ojciec otrzymał z Rzymu
list, oznajmiający mu dobre wiadomości o udzielonej przez naszego Ojca świętego Piusa X
zgodzie na łaski, o które prosiliśmy. Wieczorem tego samego dnia Czcigodny Ojciec
powiadomił nas, że Ojciec święty na nowo udzielił swej zgody na wyświęcenie 20-tu naszych
członków. Założyciel wezwał nas jednocześnie do podziękowania Bogu za tę niesłychaną
łaskę... Dorzucił on, że mamy okazać się godnymi tej łaski i życzliwości Papieża przez nasze
święte i zakonne zachowanie... Wszyscy więc bądźmy gorliwi, powiedział, ale zwłaszcza ci,
którzy w najbliższym czasie będą wyświęceni. Dzieci moje, podziękujmy więc Bogu i Świętej
Rodzinie za to, że z łaską patrzą na nasze małe zgromadzenie (Te Deum)”885. By wyrazić swą
wdzięczność, Jan Berthier postanowił zrobić zbiórkę na korzyść Papieża: „Pomyślałem,
napisał on do księdza Sprangers, by z okazji jubileuszu kapłańskiego Piusa X, któremu tak
wiele zawdzięczam, otworzyć w naszym Posłańcu subskrypcję, by złożyć Mu ofiarę na Mszę z
okazji jego jubileuszu”886. Subskrypcja została otwarta w numerze lipcowym 1906 roku, a
„zamknięta została 10-go listopada 1908 roku, z dochodem 486,59 franków. Wysłaliśmy Ojcu
883
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Świętemu zaokrągloną sumę 500 franków”887. To ostatnie zdanie nie zostało już napisane
przez Założyciela, albowiem zmarł on 16-go października 1908 roku.
Inauguracja domu Matki Bożej z La Salette
19-go września 1906 roku obchodzono 60-lecie objawienia się Matki Bożej na La
Salette. Ten właśnie dzień wybrał Założyciel na otwarcie domu Jej poświęconego. „Po
południu, napisał on w Posłańcu, Ksiądz Dziekan Sprangers, proboszcz z Grave, zechciał
poświęcić kaplicę nowego domu, który pozyskaliśmy na terenie parafii. Nasze koszary
bowiem stawały się już niewystarczające, a prośby o przyjęcie są ciągle liczne. Trzeba było
więc pomyśleć o nabyciu schronienia dla naszej drogiej młodzieży, która nadciąga ze
wszystkich stron, by schronić się pod skrzydłami Świętej Rodziny... O godzinie 2-giej po
południu, piękna figura Matki Bożej z La Salette, wykonana przez jednego z naszych artystów
na podstawie figury wyrzeźbionej w Rzymie pod kierownictwem Świętej Kongregacji Kultu,
została przeniesiona do naszej nowej rezydencji. Wszyscy nasi kandydaci na misjonarzy byli
szczęśliwi, mogąc uczestniczyć w Jej orszaku i śpiewając pieśni na Jej cześć. Po triumfalnym
przemaszerowaniu przez posiadłość, Matka Boża została umieszczona w nowej kaplicy, którą
Ksiądz Dziekan natychmiast poświęcił, poświęcając jednocześnie cały dom, od tej chwili
oddany pod opiekę Matki Bożej z La Salette”888.
Po skończonej ceremonii, ksiądz Sprangers wyraził wobec Założyciela, jak też wobec
licznych, skupionych wokół niego uczniów, swą wielką radość: „Nie spodziewałem się
uczestniczyć w aż tak podniosłym święcie, powiedział dziekan, o czym donosi pewien
świadek. Dziesięć lat temu nieznany mi kapłan, którego jednak od samego poznania się
szanowałem i ceniłem, przyszedł do mnie, by przedstawić mi zamiar, że – za zgodą swych
przełożonych – pragnie założyć w mojej parafii dom zakonny. Następnie poprosił mnie o
poświęcenie w koszarach kaplicy. Mija więc dziesięć lat od momentu, w którym poświęciłem
pierwszą kaplicę w koszarach; i dzisiaj zebraliśmy się tutaj, w tym nowo przez was nabytym
budynku, by poświęcić nową kaplicę... Koszary w pewnym sensie były Betlejem
zgromadzenia, albowiem tam się ono narodziło; tutaj zaś, jeśli można tak rzec, jest Nazaret
zgromadzenia. I mam nadzieję, że budynek ten, który od tej chwili będzie domem Bożym,
domem modlitwy, zazna więcej pomyślności, niż w przeszłości. Mam nadzieję, że w swych
murach przygarnie prawdziwych uczniów Jezusa, którzy pewnego dnia wyjadą daleko z tego
małego miasteczka Grave, by głosić Ewangelię tym, którzy jeszcze Boga nie poznali”889.
Nadzieja ta podzielana była przez Założyciela, który to w taki sposób zakończył swój artykuł
w Posłańcu: „Ta nowa rezydencja, bardzo skromna, tak jak przystoi naszemu ubóstwu, o
solidnej konstrukcji, posiada wiele pomieszczeń, co pozwoli nam na przyjęcie przynajmniej
120 uczniów więcej, aniżeli do tej pory; i bez nowych już posiadłości będziemy mogli
zgromadzić 300 kandydatów na misjonarzy, jeśli tylko wspomoże nas w tym Święta Rodzina,
w której pokładamy wielką ufność”890. Ta pełna zaufania perspektywa nadziei została
potwierdzona przez uroczystości złożenia czasowych i wieczystych ślubów zakonnych, które
odbyły się w październiku i w grudniu tegoż samego roku, a także przez nowe święcenia:
„Nasz czcigodny i szanowny biskup z Bois-le-Duc, pisze Jan Berthier, zechciał udzielić niższych
święceń: dwóm naszym kandydatom; święceń subdiakonatu: jedenastu klerykom; a
diakonatu: siedmiu naszym członkom. Jeśli taka jest wola Boża, to liczba naszych
wyświęconych ciągle będzie się zwiększała. Niech wiadomość ta będzie pociechą dla naszych
887
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dobrodziejów i przyjaciół”891. Z pewnością była to też wielka pociecha dla samego
Założyciela, tak jak to wynika z jego listu do jednej z dobrodziejek: „Otrzymałem pani list i
pani ofiarę. Z całego serca Pani dziękuję. Przykro mi, że tak Pani cierpi, podobnie jak
poczciwa pani Geoffray – proszę jej podziękować ode mnie. Pragnę, by dobry Bóg zachował
was długo przy życiu: Panią i Pani męża, albowiem obydwoje jesteście mi bardzo drodzy w
Chrystusie Panu. Módlcie się też usilnie za mnie. Pogoda nie jest najlepsza, a ja się starzeję.
Niemniej mam wiele pociech. W przyszłą sobotę będę miał 7 z moich dzieci wyświęconych
na diakonów i 10-11 na subdiakonów. Proszę się pomodlić także za nich. Jakże dobrze
zrobiłem, przybywając tutaj na czas założyć me zgromadzenie! Należy za to dziękować
Bogu”892. Innym powodem do radości była też wiadomość o przyszłej, pod koniec roku,
wizycie jednego ze współbraci Saletynów: „Ojca odwiedziny będą dla mnie wielkim świętem,
napisał mu, niemniej proszę przygotować się na jedynie ubogie przyjęcie. Proszę mnie
poinformować listownie o dniu przyjazdu... Będziecie więc mieli nowicjat we Włoszech.
Oznacza to, że będzie Ojciec w dobrym klimacie, no i bliżej Rzymu... Proszę podziękować
swemu dobremu Bratu za jego pamiątkę. Pragnę, by dokonał wiele dobra w Brazylii. Proszę
wszystkim przekazać życzenia Szczęśliwego Nowego Roku. Niestety! Rok, który się zbliża nie
przedstawia się wiele lepiej niż ubiegły. Bez jakiegoś cudu Francja będzie zgubiona; Bóg może
go uczynić, jednakże czyż przez pokutę zasługuje ona na niego?”893. Mimo zbliżającego się
Nowego Roku, jakże wiele powodów do nadziei i dziękczynienia miało zgromadzenie w
kończącym się roku!

ROZDZIAŁ JEDENASTY - OSTATNIE LATA ŻYCIA (1907-1908)
Na początku 1907 roku Założyciel napisał do jednej ze swych córek duchowych:
„Dziękuję za Pani życzenia. Ja także życzę wszystkiego najlepszego: Pani i Jej mężowi, którego
bardzo lubię. Z ubolewaniem dowiaduję się, że Pani cierpi. Poleciłem Panią modlitwie
wszystkich moich dzieci”; i po wyjaśnieniu jej tego, „co tutaj przepisuje się na ból żołądka”,
dodaje on: „Jednakże modlitwa przyniesie jeszcze większy skutek, niż cokolwiek innego”894.
W okresie, w którym pisał te słowa, Jan Berthier także był chory, przeżywając poważną
grypę, która „go prawie wpędziła do grobu”895. Według sanitariusza, „w rok przed swą
śmiercią, Założyciel spędził piętnaście dni w izbie chorych”896. Z pewnością jego choroba
musiała wzbudzać poważne zaniepokojenie, skoro doprowadzono go do tego, by spał w izbie
chorych. Jednocześnie uczniowie nie zwlekali z użyciem lekarstwa, które „przynosi większy
skutek, niż cokolwiek innego” i które nazywa się: modlitwa. Zresztą została ona wysłuchana i,
jak donosi pewien świadek, „Ojciec złożył nam pierwszą wizytę w czasie, gdy byliśmy
zgromadzeni przed szczegółowym rachunkiem sumienia. Dziękując nam najpierw gorąco za
wszystkie nasze modlitwy za niego ofiarowane w tym trudnym dla niego okresie, przemówił
do nas z akcentem miłości ojcowskiej, by oddalić wszelką bojaźń, która być może
zaniepokoiła nasze serca i oddalić wszelkie obawy z naszej duszy”897. Łatwo można
zrozumieć, że uczniowie zmartwili się ewentualnym odejściem z tego świata ich Ojca. On
jednak umocnił ich na duchu, ukazując, że zgromadzenie nie opierało się na jednej osobie,
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ale na wierności ich powołaniu: „Niektórzy z was zaniepokoili się przyszłością zgromadzenia,
powiedział im. Jeśli zabraknie mnie na tym świecie, nie pozostaje wam nic innego, jak tylko
spokojnie kontynuować waszą drogę... Istnieje szczególna Opatrzność, która czuwa nad
zgromadzeniami, czyniącymi dobro. Możecie liczyć na tę Opatrzność, jeżeli tylko
pozostaniecie zjednoczeni w miłosierdziu i jeżeli w skromności i prostocie będziecie
kontynuować drogę, którą wam naznaczono”898. I rzeczywiście, to właśnie prostota była dla
niego bardzo ważna i jednocześnie była ona tą cechą, którą także u innych cenił sobie
najbardziej, tak jak o tym wspomina świadek: „Jego sposób przedstawiania się i zachowania
był nadzwyczaj prosty i skromny. Jednocześnie zaletę tę doceniał też u swych podwładnych.
Skoro chciał dać dobrą ocenę nowo przybywającemu uczniowi, miał zwyczaj mówić:
« Przynajmniej nie jest on zbyt wysoko ceniony »”899.
„Niech w żadnym innym miejscu Święta Rodzina nie będzie tak dobrze naśladowana jak
tutaj”
Ojciec na nowo zajął swe miejsce we wspólnocie, jednakże – jak zauważa biograf – „z
wielkim osłabieniem, które trwało jeszcze ponad miesiąc”900. Niemniej jednak Założyciel miał
przynajmniej radość ze spędzenia ze swymi dziećmi uroczystości Świętej Rodziny. W wigilię
tego święta powiedział im: „Możemy być naprawdę dumni z tego, że jesteśmy pod opieką
Świętej Rodziny. Jednakże opieka ta wymaga od nas tego, byśmy naśladowali Świętą
Rodzinę. Musielibyśmy być reprodukcjami, portretami Świętej Rodziny. Trzeba by, aby w
żadnym innym miejscu Święta Rodzina nie była tak dobrze naśladowana jak u nas. Proście o
tę łaskę jedni dla drugich”901. Odwołując się do papieża Leona XIII, Jan Berthier ukazał im
wagę kultu Świętej Rodziny w procesie odnowy rodzinnej i społecznej: „Jakże wiele można
uzyskać przez naśladowanie Świętej Rodziny, którą papież Leon XIII zaproponował jako
przykład dla wszystkich rodzin i dla wszystkich ludzi. W naśladowaniu cnót Świętej Rodziny
widział on najdoskonalszy i najbardziej użyteczny wzór, jaki można było zaproponować do
naśladowania wszystkim ludziom... To właśnie w naśladowaniu Świętej Rodziny znajduje się
szczęście każdej rodziny, jak też całego społeczeństwa”902.
Jeżeli ojciec Berthier oddał swe zgromadzenie pod opiekę Świętej Rodziny, stwierdza
pewien świadek, to uczynił to dlatego, że „Ojciec Święty Leon XIII widział w kulcie do Świętej
Rodziny środek zbawienia dla stowarzyszeń chrześcijańskich; dlatego też misjonarze Świętej
Rodziny mieli przyczynić się do zbawienia rodzin chrześcijańskich”903. Decyzja oddania swego
zgromadzenia pod opiekę Świętej Rodziny została dobrze przemyślana, nie zapominając, że
między opublikowaniem listu Leona XIII na temat kultu Świętej Rodziny a założeniem
zgromadzenia upłynęły trzy lata: „Fakt, że dano wam Ją (Świętą Rodzinę) za patronkę, mówił
do swych dzieci, oznacza, że zostało to dobrze przemyślane, ponieważ w 1892 roku papież
Leon XIII opublikował breve, ogłaszające Świętą Rodzinę jako patronkę i wzór rodzin
chrześcijańskich”904.
Rekolekcje wielkanocne
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Za czasów Założyciela, donosi pewien świadek, „miały miejsce rekolekcje
rozpoczynające się we wtorek wielkanocny wieczorem i kończące się w niedzielę Quasimodo.
W rekolekcjach tych uczestniczyli wszyscy: uczniowie szkoły apostolskiej, nowicjusze i
klerycy”905. Rekolekcje odbyte w roku 1907 miały specjalny charakter, wypływający
zwłaszcza z faktu odwiedzin ojca Beaup, byłego ucznia Jana Berthiera, a także mistrza
nowicjatu Saletynów w Tournai (Belgia). Głęboka przyjaźń łączyła tych dwóch mężczyzn.
Dlatego też Jan Berthier ucieszył się wielce z odwiedzin swego drogiego przyjaciela:
„Rekolekcje kończą się w Quasimodo, napisał mu. Mam więc nadzieję, że wkrótce się tu
zobaczymy. Proszę listownie poinformować mnie o dniu przyjazdu. Będzie Ojciec miał tu
swój pokój na tak długo, jak tylko Ojciec będzie chciał, a także książki i niedaleko stąd
wspólnoty Kapucynów i Jezuitów, by ewentualnie odprawić sobie rekolekcje – oczywiście,
jeśli nie boi się Ojciec szumu ponad 100 artylerzystów. Cieszę się wielce z Ojca przyjazdu!”906.
Rekolekcje rozpoczęły się we wtorek wielkanocny. Na ich rozpoczęcie Założyciel
naznaczył rekolekcjonistom cel, do jakiego powinny zmierzać rekolekcje: „Intrate toti;
manete soli; exite alii... (Wejdźcie cali, trwajcie samotni, wyjdźcie odmienieni). A więc, dzieci
moje, uczestniczcie w sposób całkowity w rekolekcjach; przeżyjcie je sami z Bogiem i z
waszym sumieniem, aby ukończyć je jako inni ludzie, całkowicie przemienieni”907. W ostatni
zaś dzień Jan Berthier zachęcił ich do podjęcia konkretnych postanowień, które mają na celu
„poprawianie nas z naszych wad i wsparcie w praktykowaniu cnót. Jednakże, podkreślił on,
najbardziej koniecznym dla was postanowieniem, bez którego nie możemy odpowiedzieć na
nasze powołanie, jest naśladowanie cnót Świętej Rodziny. Och! Dzieci moje, nigdy o tym nie
zapomnijcie, jeżeli chcecie odpowiadać na wasze powołanie i w konsekwencji, jeżeli chcecie
być szczęśliwi, to powtarzam wam: naśladujcie Świętą Rodzinę”908. Na zakończenie
rekolekcji, zaproszony przez Założyciela do zwrócenia się do rekolekcjonistów, ojciec Beaup
ze swej strony wskazał im „kilka praktycznych środków do wykorzystania i zachowania
owoców rekolekcji”, z których najważniejszymi są: umiłowanie swego powołania, modlitwa,
nienawiść do grzechu909.
Według później wyjawionych wrażeń, ojciec Beaup był głęboko umocniony przez swój
pobyt w Grave, który przypomniał mu jego własny okres formacyjny: „W 1907 roku, napisał
on, przed opuszczeniem Tournai i udaniem się do Włoch, udałem się do Grave na
zaproszenie czcigodnego ojca Berthiera. Zachowałem jak najlepsze wspomnienie z tej wizyty
oraz z tego wszystkiego, co zobaczyłem i usłyszałem w Grave. W tej nowej rodzinie
odnalazłem ducha gorliwej pobożności, szczerej radości i pracy pełnej samozaparcia, jednym
słowem: odnalazłem życie zakonne, które panowało w naszym seminarium w Loèche w
Szwajcarii. Dni życia seminaryjnego, spędzone pod kierownictwem tego dobrego Ojca,
zaliczam do najbardziej szczęśliwych w mym życiu. Mogę się teraz zwierzyć, że każdego dnia
wzywam go w mych modlitwach”910.
Prośba do Stolicy Apostolskiej o przechowywanie Najświętszego Sakramentu
28-go maja 1897 roku Jan Berthier otrzymał z Kongregacji Wiary pozwolenie na
przechowywanie Najświętszego Sakramentu w kaplicy na okres 10-ciu lat. A że czas ten się
kończył, zatroszczył się on o uzyskanie nowego zezwolenia, tym razem jednak w szerszym
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sensie: „Przypominam Jego Eminencji, napisał do biskupa Van de Ven, że świętej pamięci
kardynał Langénieux uzyskał indult, na mocy którego Ksiądz Biskup udzielił nam zezwolenia
na przechowywanie w naszej kaplicy Najświętszego Sakramentu ad decennium. Okres ten
upłynie za parę miesięcy, byłbym więc wdzięczny, jeśli Ksiądz Biskup zechciałby odnowić to
pozwolenie, czyniąc to jednak w sposób bardziej rozległy, tak byśmy mogli przechowywać
Najświętszy Sakrament w kaplicach różnych naszych domów, biorąc pod uwagę rozwój
naszego zgromadzenia. Albowiem w najbliższym czasie zajmiemy nową kaplicę, z której
skorzysta wielka liczba uczniów”911.
W swej prośbie Założyciel poprosił o prawo do przechowywania Najświętszego
Sakramentu „in perpetuum” i to zarówno w kaplicy głównej, jak też w kaplicach innych
domów. W swym liście, dołączonym do prośby, wyjaśnia biskupowi: „Mam zaszczyt
skierowania do Jego Eminencji prośby do Rzymu, którą Ksiądz Biskup obiecał poprzeć;
napisałem ją w taki sposób, by następnie nie trzeba prosić o nowe pozwolenia dla nowych
domów, w których to obecność Najświętszego Sakramentu będzie konieczna”912. Jednakże
Kongregacja Kultu jedynie przedłużyła o kolejne 10 lat pozwolenie na przechowywanie
Najświętszego Sakramentu w kaplicy głównej. Jan Berthier skierował inną prośbę do Stolicy
Apostolskiej o pozwolenie na przechowywanie Najświętszego Sakramentu w kaplicy domu
Matki Bożej z La Salette: Kongregacja rzymska udzieliła mu zezwolenia „ad decennium”
(Indult z 05.09.1907).

Święcenia z 1907 roku
W 1907 roku Założyciel przedstawił do święceń 44 kandydatów. Pierwsze święcenia
miały miejsce 25 maja, w sobotę Zesłania Ducha Świętego w katedrze diecezji Bois-le-Duc.
Jan Berthier poprosił biskupa o wyrażenie zgody na „zaprezentowanie Mu pod koniec maja
kilku kandydatów do święceń, oczywiście po uprzednim ich przeegzaminowaniu i przyjęciu
wyznania wiary i jeżeli Jego Eminencja zdyspensuje ich z wymaganego odstępu czasu”913. 15go maja przekazał on biskupowi listy dimissiorales przyszłych wyświęconych, których było w
sumie ośmiu: 1 kandydat do subdiakonatu i 7 do kapłaństwa. „Przypuszczam, napisał on do
biskupa, że święcenia mają miejsce w katedrze w sobotę o godzinie 7.30 – chyba, że coś
uległo zmianie”914. Tegoż samego 15-go maja proboszcz z Grave opublikował nazwiska
kandydatów do święceń. Drugie święcenia miały miejsce 29-go września i zostały one
udzielone przez pewnego biskupa-misjonarza. Jan Berthier zdał z nich relację w swym
Posłańcu : „29-go września, w dzień świętego Michała, w przeddzień zakończenia nowenny
do Matki Bożej Saletyńskiej, 12-tu naszych studentów teologii otrzymało tonsurę i niższe
święcenia w kaplicy Ojców Franciszkanów w Wychen915 z rąk biskupa J.A.F. Hofmana,
franciszkanina, biskupa z Telmène, wikariusza apostolskiego Chin, wydelegowanego do tego
przez biskupa Van de Ven”916. Dziękując biskupowi Van de Ven za wyrażenie zgody na to, by
biskup Hofman mógł udzielić powyższych święceń, Jan Berthier napisał: „Ze względu na
liczbę będzie to dla mnie wielka oszczędność, a jednocześnie korzyść dla zdrowia, albowiem
normalnie musimy za każdym razem wyjechać już o godzinie 02-giej rano, samochodem i
pociągiem, wiedząc o tym, że linia kolejowa z Ravenstein nie jest punktualna”. Po czym
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dorzuca on: „Będę miał zaszczyt skierowania do Jego Eminencji listów dimissiorales, jak się
należy, gdy tylko Ksiądz Dziekan przyśle mi zaświadczenie o dokonanym ogłoszeniu, a także,
gdy zaliczą egzamin i złożą wyznanie wiary”917. Dimissiorales te zostały wysłane 24-go
września wraz z dimissiorales z trzecich święceń tego roku: „06-go października, w święto
Matki Bożej Różańcowej, opisuje Jan Berthier, wielką uroczystością zainaugurowaliśmy
kaplicę naszego nowego domu, poświęconego Matce Bożej Saletyńskiej. W tej bowiem
kaplicy Ksiądz Biskup Hofman z zakonu Ojców Franciszkanów, będący niegdyś wikariuszem
apostolskim w Chinach, udzielił 12-tu naszym klerykom teologii święceń subdiakonatu, a 12tu subdiakonom – święceń diakonatu... Są to pierwsze święcenia, które odbyły się w jednej z
naszych kaplic. Większość z naszych młodych ludzi nigdy nie uczestniczyła w tak podniosłej
ceremonii. Dlatego też byli nią oczarowani i jednocześnie jeszcze bardziej umocnieni w ich
powołaniu”918. Pewien świadek donosi o wielkiej sympatii i serdeczności, z jaką Założyciel
przyjmował swych gości: „Po udzieleniu w naszym domu przez biskupa Hofmana świętych
święceń, (ojciec Berthier) okazał swą ogromną sympatię i gościnność w stosunku do
kapłanów otaczających biskupa, oczywiście zachowując należny im szacunek”919. Nazajutrz
po tych ostatnich święceniach Założyciel napisał do biskupa Van de Ven: „Po tych wielkich
świętach, jakie mieliśmy w ostatnim czasie, odczuwam potrzebę podzielenia się z Jego
Eminencją mą radością oraz podziękowania Mu za wszystko. 29-go września, w dzień
świętego Michała, 12-tu naszych kleryków otrzymało, za Jego pozwoleniem, święcenia niższe
u Franciszkanów z Wychen, tak jak sobie tego życzył ksiądz biskup Hofman. Wczoraj zaś
wysłaliśmy po niego samochód i przybył on tu, by wyświęcić 12-tu diakonów i 12-tu
subdiakonów w kaplicy naszego nowego domu, która jest znacznie większa niż ta pierwsza.
Wszystkie moje dzieci, których jest ponad 150, mogły uczestniczyć w tej ceremonii, którą
większość z nich widziało po raz pierwszy w swym życiu; było to dla nich zachętą do
wytrwania i umocnieniem, za co jesteśmy Jego Eminencji bardzo wdzięczni”920. Następnie
przedstawia on biskupowi plan, z jakim zamierza zorganizować dom Matki Bożej Saletyńskiej:
„Dzisiaj rozpoczniemy zajmowanie tego domu. Dlatego przedstawiam Jego Eminencji
projekt, z jakim zamierzam tego dokonać, by Ksiądz Biskup zechciał go zatwierdzić.
Umiejscowię w nim trzech kapłanów, mających prawo do spowiadania, z których jeden
będzie wyznaczony jako mój wikariusz dla tego domu, wraz z jednym bratem zakonnym i
dwoma klasami uczniów szkoły apostolskiej. W miarę jak przybywać będą nowi uczniowie,
będziemy ich wysyłać do tego właśnie domu. Na początek będzie ich w domu 28-miu”921.
Według pewnego świadka, zajęcie tego nowego domu odbyło się w sposób prosty i skromny:
„Na początku w domu Matki Bożej Saletyńskiej w jednej sali – służącej jednocześnie za
refektarz i salę studiów – znajdowały się cztery szkolne ławki dla 24 uczniów i połowa ławki
dla trzech Ojców”922.
Wskazówki na temat prymicji
W północnych regionach (Francji), z pewnością bardziej niż gdzie indziej, celebracja
Mszy św. prymicyjnej była często okazją do zorganizowania ogromnego święta przez
parafian. Założyciel nie chciał tego dla swych nowych kapłanów, tak samo, jak kiedyś nie
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chciał tego dla samego siebie: „Pomiędzy wami, mówił, niektórzy przywiązują wielką wagę
do zewnętrznych uroczystości Mszy św. prymicyjnej. Świadczy to jeszcze o pozostałości
otrzymanego przez was wychowania... Jeżeli o mnie chodzi, to ja także kochałem moją
rodzinę i leżało mi na sercu to, by uczynić im jak największą przyjemność; niemniej jednak
byłbym bardzo zmartwiony, gdybym musiał odprawić moją pierwszą Mszę u siebie. Ta chęć
pokazania się nie należy do ducha świętych. Święci usunęli się z tego świata, by w czasie
rekolekcji przygotować się do odprawienia ich pierwszej Mszy. Pierwsza recytowana Msza
ma dla Boga taką samą wartość, jak uroczysta śpiewana Msza prymicyjna. A nawet więcej jeszcze lepiej jest się nastawionym do jej odprawienia spokojnie w kącie, z dala od
wszelkiego szumu, będąc zjednoczonym z Bogiem, któremu po raz pierwszy ofiaruje się Jego
Boskiego Syna. Dzieci me, dążmy do zapomnienia o nas samych, by pogrążyć się w duchu
Naszego Pana. Uśmierćmy nasz egoizm, który stanie się nawozem pod uprawę w nas cnót.
Nie chciejmy się pokazywać, ale – za przykładem Świętej Rodziny - kochajmy życie ukryte w
Bogu”923.
Trzy dni później Jan Berthier powrócił do tego samego tematu: „Od nikogo na tej
ziemi nie chcę otrzymać pochwały za me czyny; niemniej nie chciałbym, by zrujnowano to, co
z tak wielkim wysiłkiem i przez wiele lat się zbudowało; nie chciałbym, by zostało to
zrujnowane przez roszczenia niektórych osób. Taka na przykład sprawa odprawienia Mszy
prymicyjnej w swojej rodzinnej parafii. Faktem jest, że używa się zawsze pretekstu, iż być
może pojawią się z tego nowe powołania dla zgromadzenia. Już mi nawet zaczęto kalkulować
na temat sumy pieniędzy, o jaką zgromadzenie mogłoby się w ten sposób wzbogacić; ale ja
nie sprzedaję łask; i nie pracuję tutaj dla pieniędzy. Jeżeli zaś chodzi o powołania, to nie
wiem czy należy żałować ewentualnych młodych ludzi, którzy dla zrealizowania swego
powołania potrzebują tego pobudzającego ich motywu. Mamy zwyczaj nie udawać się do
rodzin z odprawieniem pierwszej Mszy świętej; nie zapomnijcie o tym zwyczaju, który nie bez
refleksji został wypracowany”924. W swych refleksjach do szczegółowego rachunku sumienia,
Założyciel wielokrotnie kładł nacisk na konieczność bycia posłusznym poleceniom
przełożonych i bycia wiernym tradycjom i zwyczajom, panującym w domu. Ciągle
powiększająca się liczba uczniów, niezgoda objawiająca się czasem wśród najstarszych
członków, a być może także perspektywa zbliżającej się śmierci – to wszystko było motywem
do przypominania o „dobrym duchu”. Pewien świadek zauważa, że „wśród kleryków,
mających swe własne opinie, niektórzy mieli czasami swój własny sposób patrzenia na różne
sprawy; świadczą o tym na przykład niektóre wystąpienia przed złożeniem ślubów
wieczystych. Był na przykład pewien kleryk, nazywający się Clahsen, który stał się później
proboszczem pewnej parafii, a którego to ojciec Berthier często w różnych sprawach prosił o
opinię, ponieważ był on bardzo inteligentny; jednakże niektóre rzeczy w zgromadzeniu nie
podobały mu się”925.
Od wtorku 04-go do niedzieli 09-go czerwca Jan Berthier odprawiał swe własne
rekolekcje w klasztorze Cystersów w Nieuwkuik. Oznajmiając swój wyjazd na te rekolekcje,
powiedział wspólnocie, że wkrótce chciałby wycofać się z aktywnego życia: „Jako całość,
wspólnota jest dobra. Niemniej wśród niektórych z was zauważa się złe tendencje. Jeżeli
chodzi o mnie, to na tym świecie do niczego nie jestem przywiązany; to, o czym teraz myślę,
to dobre przygotowanie się na śmierć. Jeśli mój następca, kleryk Carl, byłby już kapłanem i
rada byłaby ukonstytuowana jak się należy, to natychmiast poprosiłbym biskupa o zgodę na
wycofanie się z mych obowiązków, zostając jednak z wami i pomagając wam”926.
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Różne prośby skierowane do biskupa z Bois-le-Duc
Posłaniec holenderski: Po wyświęceniu, 25-go maja, siedmiu nowych kapłanów, Jan
Berthier napisał do biskupa: „Być może, parokrotnie Jego Eminencja rzucił już okiem na
naszego Posłańca Świętej Rodziny. Z różnych stron słyszę, że może on dokonać wiele dobra.
Wydajemy go za pozwoleniem Księdza Biskupa po francusku i niemiecku. Czasami jednak
ludzie chcieliby otrzymywać go po holendersku, ale jak do tej pory nie myślałem o
tłumaczeniu go na język holenderski. Teraz zaś, mając pomiędzy nowo wyświęconymi
kapłana holenderskiego, który to studiował u Jezuitów, chętnie podjąłbym się wydawania go
po holendersku, oczywiście, jeśli Jego Eminencja wyrazi na to zgodę”927. Biskup, za
pośrednictwem swego sekretarza, odpowiedział, że „nie ma żadnej przeszkody na to, by
rozpocząć wydanie holenderskie Posłańca Świętej Rodziny”928.
Intencje mszalne: Pewien dekret Świętej Kongregacji zarządzał, że „osoby, wysyłające
intencje mszalne kapłanom nie pochodzącym z danej diecezji, powinny to uczynić poprzez
biskupa diecezji, w której ci kapłani zamieszkiwali, a przynajmniej prosić o jego zdanie i
zgodę”929. W związku z tym Jan Berthier napisał do biskupa: „Miesięcznie możemy odprawić
ponad 400 Mszy, a w zdecydowanej większości intencje mszalne napływają do nas z Niemiec
i Francji. Jeżeli dekret ten został tam opublikowany, to będziemy mieli problemy z
pozyskaniem intencji mszalnych”930. Dlatego też Założyciel poprosił biskupa o zgodę na
opublikowanie w Posłańcu francuskim oraz niemieckim informacji, że ci, którzy pragną
wysłać intencje mszalne, mogą uczynić to bezpośrednio na adres Przełożonego Misjonarzy
Świętej Rodziny. Biskup wyraził na to początkowo zgodę prowizoryczną, a następnie,
dokumentem z 26-go września 1907 roku, zezwolił „usque ad revocationem” (aż do
odwołania) na to, by Przełożony MSF mógł bezpośrednio przyjmować intencje mszalne nie
pochodzące od osób, zamieszkujących w diecezji. Wyrażając biskupowi swą wdzięczność za
tę otrzymaną łaskę, Założyciel napisał: „Zrobimy z tego dobry pożytek, albowiem, dzięki Jego
Eminencji, intencje mszalne dostarczą nam ponad 400 florenów miesięcznie i nigdy nam ich
nie zabraknie, zwłaszcza dzięki życzliwości naszych czytelników Posłańca niemieckiego, który
dla zgromadzenia jest prawdziwym źródłem utrzymania”931.
Stan zgromadzenia z lipca 1907 roku: „Zgromadzenie liczy 66 profesów, z których
tylko jeden jest bratem zakonnym do prac pomocniczych. Pomiędzy profesami-studentami
13-tu zostało już kapłanami – wszyscy są spoza diecezji Bois-le-Duc; 12-tu jest subdiakonami;
pozostali są studentami teologii i filozofii. Nowicjuszy jest 16-tu. Jeżeli chodzi o sprawy
materialne, to w roku 1906-1907 zgromadzenie wydało 23.000 florenów i wszystko zostało w
całości zapłacone. Zgromadzenie nie ma długów i pomimo bardzo ważnego zakupu,
dokonanego w roku ubiegłym, oszczędności zgromadzenia jeszcze bardziej się
powiększyły”932. Roztropność w zarządzaniu dobrami materialnymi potwierdzona zostaje
przez pewnego świadka, tak oto zeznającego: „Miał on (ojciec Berthier) zasadę, że wszystkie
faktury trzeba było płacić od razu. Jeżeli zaś nie można było czegoś natychmiast zapłacić, to
nie należało tego kupować. Jeżeli natomiast coś zbywało, to należało to przeznaczyć na
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koszty utrzymania uczniów biednych, którzy przygotowywali się do kapłaństwa. Mówił on:
Kupiłem dom Matki Bożej Saletyńskiej dopiero wtedy, gdy miałem na to pieniądze”933.
Poświęcenie drogi krzyżowej w domu M.B. Saletyńskiej: W krótkim liście, napisanym
po łacinie, Jan Berthier prosi biskupa, aby „droga krzyżowa, otrzymaną władzą erygowana w
nowej kaplicy nowego domu, została poświęcona naszej Pani”934. Wkrótce biskup przysłał
mu zgodę na to, o co prosił935. Poświęcenie drogi krzyżowej miało miejsce 19-go września.
Według opisu pewnego świadka, ceremonia rozpoczęła się o godzinie 15-tej: „Czcigodny
Ojciec zaintonował Veni Creator. Następnie w kilku słowach przypomniał on okoliczności,
jakie nas tu zgromadziły oraz wyraził życzenie, by wszyscy ci, którzy kiedykolwiek zamieszkają
w tym domu, z chęcią mogli odprawiać nabożeństwo drogi krzyżowej, by w ten sposób
pocieszyć Naszego Pana w Jego cierpieniach, jakich zaznał w czasie niesienia krzyża... Później
nastąpiło poświęcenie krzyży i obrazów drogi krzyżowej. Po czym odprawiono nabożeństwo
drogi krzyżowej, a następnie Czcigodny Ojciec ponownie zabrał głos: Dzieci moje, nie
zapomnijmy, że to właśnie dzisiaj jest rocznica objawienia się naszej dobrej Matki na górze La
Salette. Tam to ukazała się, niosąc krzyż, który oblewała swymi łzami, by nauczyć nas
płakania za nasze grzechy i odprawiania pokuty”936. Nazajutrz po tej uroczystości, Założyciel
zredagował „dokument erygowania Drogi Krzyżowej w kaplicy Misjonarzy Świętej Rodziny,
poświęconej Matce Bożej Pojednawczyni”, zaświadczenie podpisane przez: „Jana Berthiera,
rektora i J. Sprangers, proboszcza”937.
„Sentire cum Ecclesia”
W końcu XIX wieku Kościół wstrząśnięty był przez kryzys modernistyczny, wynikający
ze zderzenia się nauczania dogmatycznego i biblijnego Kościoła z najnowszymi odkryciami
naukowymi. Kryzys ten panował szczególnie w dość ograniczonym środowisku kapłanów i
osób świeckich, interesujących się problemami intelektualnymi. Różne opcje wahały się od
ścisłego konserwatyzmu aż do stwierdzenia, że nauka jest powołana do zajęcia miejsca
wyznań religijnych. 03-go lipca 1907 roku dekret „Lamentabili”, wydany przez Rzymską
Kongregację Wiary, potępił 65 propozycji wyciągniętych z dzieł modernistycznych, a 08-go
września papież Pius X wydał encyklikę „Pascendi”, ukazując typowe rysy: modernistycznego
filozofa, wierzącego, teologa, historyka, krytyka, reformatora; kwalifikując modernizm jako
„spotkanie się wszystkich herezji”; oznajmiając, że pycha jest przyczyną błędów i nawołując
do powrotu do filozofii scholastycznej.
Ojciec Berthier, jak oznajmia pewien świadek, „energicznie zajął pozycję przeciw
modernizmowi”938. „Sentire cum Ecclesia – mówi ktoś inny, było częścią życia Ojca
Założyciela. Dlatego też, z wielkim zapałem, z głębi jego serca bronił on boskiego autorytetu
Papieża i biskupów”939. Jeszcze przed ukazaniem się dokumentów, potępiających
modernizm, napisał on w swym Posłańcu: „Mówi się, że Jego Świątobliwość mianował
komisję do przygotowania nowego katalogu błędów panujących we współczesnej teologii,
filozofii i egzegezie. Jest to dzieło zbawcze. Albowiem jakże wielu jest tych, którzy, nie
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wiedząc o tym, kroczą niewłaściwą drogą; unikną jej oni, jeśli tylko Kościół wskaże im ich
niebezpieczeństwa”940. Zaledwie ukazał się „Katechizm zatwierdzony przez Jego
Świątobliwość Piusa X”, Jan Berthier przetłumaczył go i jego znaczne fragmenty opublikował
w swym Posłańcu. „W duchu wiary, zeznaje świadek, wszystko to, co wychodziło z Rzymu,
było dla niego święte; na przykład, w przeciągu kilku tygodni, w ramach lektury duchowej,
wyjaśniał nam katechizm Piusa X”941. Poza wydanym katechizmem, Jan Berthier pragnął, aby
Stolica Apostolska opublikować mogła coś w rodzaju kompendium dla użytku profesorów:
„Pragnieniem mym jest doczekanie się dnia, w którym to Biskup Rzymu, poza katechizmem
uniwersalnym, opublikuje filozofię, teologię, prawo kanoniczne i wykład z Pisma św. –
treściwe i zawierające to wszystko, czego powinni nauczać wykładowcy i co powinni wiedzieć
uczniowie”942. W trosce o zgodność doktrynalną ze Stolicą Apostolską, ojciec Berthier
„zarządził: «Niech wszyscy przeczytają me książki przed przystąpieniem do święceń
kapłańskich»; w sposób zaś szczególny chciał on, by przeczytali Książkę dla wszystkich, aby
utwierdzili się w świętej doktrynie, którą ona zawiera (pochodzącej ze Stolicy Apostolskiej,
Pisma świętego i Ojców Kościoła). Nauka Pisma świętego i Ojców Kościoła, bez ograniczeń,
była jego linią wytyczną. Pragnął on, by posiadali nieskazitelną doktrynę katolicką,
przejawiającą się czy to w ich pismach, kazaniach, czy też w jakimkolwiek działaniu dla
zbawienia dusz. Wielokrotnie mówił on, że własna opinia łatwo prowadzi do błędu...
Korzystał z każdej okazji, by utwierdzić w nas szacunek i miłość do Stolicy Apostolskiej.
Motywem takiego postępowania był po części duchowy zamęt, panujący w tym czasie, a
którego uzdrowienie widział on w prawdzie i nieomylności Stolicy Apostolskiej”943.
Projekt ekspansji Zgromadzenia w innych krajach
W 1907 roku 15-tu nowicjuszy złożyło swe śluby czasowe, a 12-tu kleryków – śluby
wieczyste. „W końcu października 1907 roku, napisał Jan Berthier, zgromadzenie liczyło 163
członków, w tym 14 kapłanów, 12 diakonów, 12 subdiakonów, 1 kleryka o święceniach
niższych, 14 innych studentów teologii i 27 studentów filozofii”944. W taki sposób napisał on
do swego przyjaciela saletyna: „Tutaj wszystko jest tak, jak Ojciec widział, niemniej jest o 6-7
kapłanów i kilku uczniów więcej. Od października 3 kapłanów z 35 uczniami zamieszkują nasz
nowy dom. Atmosfera jest dobra. Nigdy nie byłem tak spokojny jak teraz, albowiem kapłani,
mimo iż nie są geniuszami, mają bardzo dobrą wolę i na tyle, na ile mogą, pomagają oni w
Instytucie. W sposób szczególny jestem zadowolony z rady, która oddaje mi naprawdę
wielkie przysługi” (List Jana Berthiera do L. Beaup ms, z 28.12.1907; AMS, kopia w: AB).
Założyciel mógł wesprzeć się na swych kapłanach w dobrym funkcjonowaniu swych domów i
poświęcić się przygotowaniu do założenia domów w innych krajach: „Trzeba, abym pomyślał
o założeniu innych domów, napisał do jednej ze swych duchowych córek, o zdobyciu nowych
powołań, aby dać zajęcie naszym kapłanom, którzy mają dobrą wolę”945. Według autora
pierwszej biografii, „w miarę jak widział on (Ojciec Berthier) zbliżającą się godzinę śmierci,
podwajał swą gorliwość i działania w celu rozpowszechnienia swego zgromadzenia. Sprawa
nowych domów leżała mu na sercu”946. Zgodnie bowiem z planem przedstawionym Leonowi
XIII w listopadzie 1894 roku, zgromadzenie nie miałoby natychmiast wysłać kapłanów na
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misje, ale miałoby się posłużyć członkami, którzy zostali kapłanami, do założenia, w różnych
krajach katolickich, tego samego rodzaju szkół apostolskich, aby w ten sposób przygotować
jak największą liczbę misjonarzy”. Ten to właśnie plan Jan Berthier przypomniał w swym
liście do biskupa z Bois-le-Duc: „Muszę powiedzieć Jego Eminencji, że zgodnie z planami
zgromadzenia, które Ksiądz Biskup zechciał zatwierdzić, pierwszym i głównym jego celem jest
stworzenie w krajach, obfitujących w powołania apostolskie, podobnych jak tutaj szkół. Po
następnych święceniach będziemy tutaj mieli ponad 20 kapłanów wychowanych w
zgromadzeniu; wydaje się więc, że nadszedł moment, by w różnych krajach założyć małe
wspólnoty składające się z trzech kapłanów”947.
Założyciel wyjaśnił swym uczniom, że zanim pomyśli się o misjach zagranicznych, to
trzeba „założyć domy w krajach wierzących; mogłoby to więc mieć miejsce w Europie, na
przykład w Polsce, Rosji, Szwajcarii, być może w Niemczech itd.”948. To w tych właśnie
krajach, Jan Berthier nawiąże różne kontakty. I tak napisał on do Szwajcarii, do ojca Teodora
OFM, którego miał okazję poznać, kiedy był przełożonym seminarium Saletynów w Loèche:
„Opierając się na mym doświadczeniu z Loèche, wydaje mi się, mówi on, że w Szwajcarii
można spotkać wiele rodzin głęboko religijnych, prostych w swych zwyczajach, zdolnych –
jeśli da się im taką okazję - do poświęcenia swych dzieci na służbę Bożą”949. Ojciec Teodor,
opuściwszy jednak Szwajcarię w roku 1893 ze względu na swą nominację na sekretarza
generalnego, skierował się ze sprawą Jana Berthiera do ojca Edwarda OFM. Ten zwrócił
uwagę Założyciela na trudności, związane z ewentualnym podjęciem się tego
przedsięwzięcia, wynikające z wymogów, stawianych w tej dziedzinie przez rząd oraz wielką
liczbę wspólnot zakonnych, szukających w tym kraju schronienia. Niemniej wspomniał mu on
o dwóch posiadłościach wystawionych na sprzedaż: jednej w Imensee (Schwyz) i drugiej w
Wolhusen (Lucerna); ta druga „zbudowana została parę lat temu z myślą o spóźnionych
powołaniach... Wydaje mi się, dorzucił, że Wolhusen byłoby dla was bardziej interesujące niż
Imensee... Być może mógłby się ojciec zwrócić do biskupa Stanley z Soleure”950.
Na razie jednak Jan Berthier zdecydował zwrócić swój wzrok ku Austrii, jak pozwala o
tym sądzić jego list napisany do ojca Pold, przełożonego prowincjalnego Ojców Jezuitów w
Wiedniu: „Znając waszą wielką w stosunku do nas życzliwość, pozwolę sobie zwrócić się do
Ojca w zaufaniu... Jako rektor seminarium naszego Zgromadzenia we Francji przez 9 lat
mieszkałem w Szwajcarii. Jestem pewien, że jest tam wiele powołań, jednak nie zawsze
traktuje się tam zakonników, jak się należy. Wydaje mi się więc, że byłoby bardziej rozsądne
osiedlenie się na przykład w Austrii albo też w małym sąsiednim księstwie Liechtenstein”951.
Ojciec Pold odpowiedział mu, iż w sprawie tej nie należy oczekiwać wielkiej zachęty ze strony
biskupów, mimo iż na pewno nie sprzeciwiliby się temu, zwłaszcza jeżeli zgromadzenie jest
zatwierdzone przez Stolicę Apostolską i posiada zezwolenie miejscowego rządu952. Na tym
zatrzymały się kontakty z Austrią.
Założyciel zachował w swym archiwum list od ojca Perrin, swego przełożonego
generalnego, w którym to proponuje on „przygotować się do wyjazdu do Rosji polskiej, gdzie
biedni bracia, do tej chwili pozbawieni duchowieństwa łacińskiego, rozpaczliwie o nie proszą
(na co w tej chwili pozwala rząd rosyjski), by nie stać się ofiarą schizmy”953. Jan Berthier
osądził, iż nadszedł moment, by odpowiedzieć na tę propozycję, o czym świadczy list
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skierowany do biskupa z Bois-le-Duc: „Mój przełożony generalny z La Salette zaproponował
mi dwa lata temu wysłanie kilku członków do arcybiskupa z Lemberg w Galicji, o których
usilnie prosił on Ojców Saletynów, którzy jednak z powodu braku członków prośby tej spełnić
nie mogli. Także i dla nas w tamtym okresie zaakceptowanie tej prośby nie było rzeczą
roztropną; jednakże teraz wydaje mi się, że sprawa jest możliwa, a wręcz pożyteczna dla
rozwoju zgromadzenia, zwłaszcza zaś, jeśli tamtejszy arcybiskup zgodziłby się też na otwarcie
przez nas małej szkoły apostolskiej, o co go zresztą w tych dniach poprosiłem, proponując
mu kilku naszych członków. Jednakże przed uczynieniem czegokolwiek, wcześniej
poinformuję Księdza Biskupa o uzyskanej przeze mnie odpowiedzi”954. Zgodnie z
brudnopisem listu, w tym duchu napisał Jan Berthier do arcybiskupa z Lemberg, dorzucając,
że począwszy od roku 1909 mógłby on wysłać 6-ciu kapłanów do dyspozycji braci w
Chrystusie955. Z brudnopisu innego zaś listu, napisanego ręką Założyciela, dowiadujemy się,
że napisał on także do arcybiskupa z Breslau (Wrocław), prosząc, by „trzech kapłanów
zgromadzenia mogło założyć małą szkołę apostolską... Jakiś obszerny lokal, uściśla on,
wynajmowany na dobrych warunkach, w jakimś odosobnionym miejscu, byłby do tego celu
wystarczający, a nawet wskazany... Jeśli więc Jego Eminencja zgadza się na nasze osiedlenie
się w jego diecezji, to prosiłbym o poinformowanie mnie o tym, tak abym mógł
przedsięwziąć odpowiednie kroki mające na celu rozpoczęcie naszej działalności od lata 1909
roku”956. Poza tym, jak czytamy w zapiskach Założyciela, Jan Berthier rzeczywiście pragnął
założyć dom w Liechtenstein, albowiem, jak pisze, „zgromadzenie byłoby tam w punkcie
centralnym, między Szwajcarią, Niemcami i Austrią, niedaleko Włoch, w małym katolickim
kraju, w którym można by posiadać całkowitą wolność”957.
Rozwiązanie jednak tych zabiegów, jak i przyszłość zgromadzenia, Założyciel
pozostawił w rękach Boga; do tego samego wezwał on także swych uczniów: „Dzieci moje,
powiedział im przy okazji składania ślubów zakonnych, niektórzy z was zastanawiają się, co
się stanie, gdy zabraknie wam ojca... Jeżeli jesteście rzeczywiście zjednoczeni i poddani tym,
których Bóg wam daje jako przełożonych i jeżeli będziecie sobie nawzajem pomagać, to
będziecie nadal przynosić dobro, tak jak próbujecie to czynić w tej chwili... Bądźcie więc
poddani waszym przełożonym i zjednoczeni między sobą, a przyniesiecie wiele dobra i Bóg
was nie opuści, nie bójcie się”958. W rzeczywistości bowiem, najważniejszą dla niego sprawą
było posiadanie ludzi o dobrym duchu zakonnym, tak jak o tym zaświadcza pewien świadek:
„W momencie, gdy będzie trzeba założyć nowe domy, największą trudnością, powiedział
Założyciel w święto Świętej Rodziny, będzie znalezienie ludzi pobożnych, posłusznych,
miłosiernych, zdolnych do czynienia dobra, którzy byliby prawdziwą pomocą dla tego, z kim
byliby oni wysłani, a któremu byliby jednocześnie podwładni. Wszyscy macie ten obowiązek,
tzn. obowiązek stania się ludźmi i prawdziwymi zakonnikami zgodnie z duchem Jezusa, Maryi
i Józefa”959.
Śmierć nawiedza dom
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Na początku 1908 roku wspólnota została głęboko dotknięta przez śmierć jednego
nowicjusza: „09-go stycznia rano, zanotował Jan Berthier, powoli oddawał swego ducha
jeden z naszych kandydatów na misjonarzy, Henri Schloten... Kilka dni przed Bożym
Narodzeniem zaczął odczuwać bóle reumatyczne w ramionach i w nogach, i został przykuty
do łóżka przez gorączkę. Mieliśmy nadzieję, że po paru tygodniach mu to przejdzie, tak jak to
się stało w przypadku jednego z jego współbraci. Do tego jednak nie doszło i 08-go stycznia
lekarz, który wielokrotnie go odwiedził, stwierdził, iż znajduje się on w niebezpieczeństwie
śmierci; dlatego też jeszcze tego samego dnia wieczorem, w pełnej świadomości, Henri
otrzymał ostatnie sakramenty... Jest to pierwszy z naszych członków, który zmarł w domu od
momentu, w którym zostało założone nasze zgromadzenie, tzn. od 12-tu lat, mimo iż
zwłaszcza w ostatnich latach, byliśmy tutaj bardzo liczni960.
W związku z powyższą śmiercią, pewien świadek donosi: „Za moich czasów zmarł
jeden uczeń. Jan Berthier zrobił dla niego wszystko, co było możliwe: sprowadził lekarza,
udzielił mu ostatnich sakramentów itd.”961. Czyniąc aluzję do tego samego zdarzenia, ktoś
inny twierdzi, że Założyciel „mógłby być bardziej wyrozumiały dla tych, którzy byli ciężko
chorzy... Tak to też w styczniu jeden nowicjusz ciężko zachorował z powodu srogiego zimna,
panującego we wspólnej sypialni (nasze łóżka były umiejscowione jedno obok drugiego, nie
będąc przedzielone jakąkolwiek zasłoną...). Choroba trwała zaledwie parę dni, po czym zmarł
on, mimo iż wcześniej lekarz złożył mu wizytę”962. Ten sam świadek dorzuca: „Niemniej nie
można zaprzeczyć, że nie troszczył się on (ojciec Berthier) o swych chorych”963. Według
innego zeznania, „kiedy to choroba trwała dłuższy okres czasu, był on (ojciec Berthier)
wyrozumiały, pozwalając uczniowi udać się na wakacje do swej rodziny, mimo iż w innych
wypadkach na wakacje nie zezwalał”964. Rzeczywiście, zdarzyło się, że kilku kleryków, na
okres 1-2 lat, musiało przerwać swe studia, by leczyć się na łonie rodziny. W przypadku tym,
Założyciel troszczył się zawsze o utrzymywanie z nimi listownego kontaktu i odpowiadanie na
wszystkie listy uważał za swój obowiązek: „Mam nadzieję, że otrzymałeś wszystkie moje listy,
pisze do jednego z nich, albowiem zawsze na wszystko odpowiadam i wysłałem ci całą
korespondencję”965. Były kleryk, który ze względu na chorobę został zmuszony do
opuszczenia życia zakonnego powiedział, że „w okresie od marca 1903 do października 1908
roku otrzymał on prawie 250 listów czy też kartek od ojca Berthiera. Było ustalone, że będzie
pisał do Założyciela co tydzień, albo w najgorszym przypadku co 2 tygodnie. W większości
przypadków odpowiedź nadchodziła po dwóch dniach”966. W swych listach Założyciel polecał
im najpierw, by dobrze zajęli się swym zdrowiem: „Pamiętaj, napisał do jednego z nich, że
przede wszystkim masz wypocząć i nie przemęczać się, dobrze się odżywiać, poświęcać
odpowiednią ilość czasu na sen i nie obawiać się o nabycie tego, co jest ci konieczne i
użyteczne. Jesteś tam przede wszystkim, by się wyleczyć”967. Korzystając z pobytu u swych
rodzin, klerycy ci zapoznawali ze zgromadzeniem młodych ludzi z ich miejscowości, o czym
świadczą niektóre listy Założyciela: „Niech ten chłopiec uczyni tak, jak ci powiedziałem, pisze
do jednego z nich, a kiedy będzie miał 14 lat, jeżeli będę jeszcze żył, to będzie mógł do nas
wstąpić; niech będzie jednak roztropny. Uważaj na siebie, nie przemęczaj się; jak możesz,
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zrób coś, by rozpowszechnić zgromadzenie. Pozdrów ode mnie twych rodziców”968. Innemu z
kolei napisał: „Odpocznij i zażywaj przepisane ci lekarstwa, a zwłaszcza dużo snu i dobrego
jedzenia... Jeżeli chodzi o tego młodego człowieka, to byłoby dobrze, jeśli pragnie on wstąpić
w okresie rekolekcji, by wcześniej przyjechał nas zobaczyć, aby z góry wszystko
uregulować”969.
Pewien świadek donosi o przemowie, którą po śmierci nowicjusza Schloten Założyciel
skierował do swych podwładnych, będących wychowawcami młodszych uczniów, na temat
przesadnej i mylnej gorliwości: „Jeżeli, przy okazji wydarzenia, którym zostaliśmy dotknięci
parę dni temu, mówi się o śmierci, by wyciągnąć z tego naukę – to mi to nie przeszkadza,
jednakże wydaje mi się, że codzienne wracanie do tej sprawy i jej rozpatrywanie – nie jest na
miejscu. Bardziej trzeba mieć na uwadze wzbudzenie u naszych członków uczuć miłości,
aniżeli uczuć bojaźni... Nie chcę długich przemów przed rozpoczęciem wykładów; wystarczy
krótka, dobrze wypowiedziana myśl”970. Założyciel żywo reagował przeciw temu
wszystkiemu, co było przesadne: „Ojciec Berthier, oświadcza świadek, regularnie to
potępiał”971.
25-go lutego 1908 roku, dzień wcześniej ukończywszy 68 lat, założyciel powiedział
swym uczniom: „Być może wkrótce zawita śmierć, albowiem dzisiaj wkroczyłem w mój 69-ty
rok życia. Mam nadzieję, że dobry Bóg da mi łaskę dobrej śmierci i że przebaczy mi
grzechy”972. Dwa tygodnie wcześniej swym testamentem zapisał on zgromadzeniu wszelkie
meble i to wszystko, co posiadał w Grave; tak samo, jak dziewięć lat wcześniej przekazał on
swym dwom bratankom przysługującą mu we Francji ojcowiznę.

Nominacja kardynała-protektora
21-go kwietnia 1906 roku zmarł kardynał Labouré, protektor zgromadzenia. Jan
Berthier pomyślał o kardynale Rampolla jako ewentualnym jego następcy. Ten doradził mu
jednak, aby poprosił o to jakiegoś kardynała francuskiego. Założyciel zwrócił się więc do
kardynała Luçon, arcybiskupa z Reims, po czym napisał w następujący sposób do kardynała
Rampolla: „Wczoraj otrzymałem list od kardynała Luçon, arcybiskupa z Reims – wysyłam
Jego Eminencji kopię tego listu. Proszę więc pokornie Księdza Kardynała, by zwrócił się do
papieża o mianowanie go protektorem Misjonarzy Świętej Rodziny z Grave z tą samą władzą,
jakiej Jego Świątobliwość Leon XIII udzielił Księdzu Kardynałowi Langénieux w stosunku do
zgromadzenia, jak też w stosunku do mojej osoby”973. Kilka dni później kardynał Merry del
Val, sekretarz Stanu, poinformował ojca Berthiera, „że Ojciec Święty, odpowiadając na waszą
prośbę, zechciał mianować Jego Eminencję Kardynała Luçon protektorem Instytutu Świętej
Rodziny z Grave, udzielając mu tej samej władzy, jaką w stosunku do zgromadzenia i Ojca
samego miał jego poprzednik, Ksiądz Kardynał Langénieux”974.
W swym dziękczynnym liście, skierowanym do kardynała Luçon, Jan Berthier zwrócił
się o „pierwsze łaski”, do których – jak wynika z odpowiedzi kardynała – należało między
innymi „uwolnienie go z wszelkich długów, które miałby w stosunku do Zgromadzenia z La
Salette”. W celu zapoznania się ze sprawą, kardynał uczynił swego wikariusza generalnego,
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księdza Compant, odpowiedzialnym za poinformowanie przełożonego generalnego
Saletynów o sformułowanej przez Jana Berthiera prośbie. Ksiądz Compant „otrzymał od
niego, pisze kardynał, list pełen pochwał na temat Ojca i jego zgromadzenia; w liście tym
mówi on, że jedynie skrajna delikatność sumienia Ojca mogła w nim zrodzić jakiś niepokój na
temat prawości czynów Ojca”; zachęcił on ojca Berthiera, by był „spokojny i pełen pokoju co
do przeszłości. A jeżeli jakaś ratyfikacja jest konieczna, by Ojca uspokoić, czynię to ad
cautelam (z przezorności)... Pragnę, by odpowiedź ta zapewniła Ojcu spokój duszy, o który
Ojciec zabiega”975. List ten świadczy o pewnego rodzaju tendencji do skrupulatności
Założyciela, która wraz z wiekiem mogła się powiększać. Na pytanie czy ojciec Berthier był
skrupulatny, ktoś odpowiedział: „Z pewnością nie był nim w stosunku do innych. W młodości
mej nigdy nie myślałem, że był skrupulatny; teraz wydaje mi się jednak, że był nim trochę w
stosunku do samego siebie”976. Według innej osoby, „z natury był on (ojciec Berthier)
bojaźliwy, ale mimo to posiadał wielkie zaufanie”977.
Święcenia z 1908 roku
W tym ostatnim roku swego życia, Założyciel miał radość zobaczenia 36-ciu swych
uczniów przystępujących do święceń, w czasie dwóch różnych uroczystości: 13-go czerwca i
04-go października. 13-go czerwca, w sobotę Zesłania Ducha Świętego, zostało
wyświęconych 12-tu kapłanów i 1 subdiakon. Założyciel zwrócił się do biskupa z Bois-le-Duc z
zapytaniem czy „nie widzi przeszkód w tym, by ponownie mógł to uczynić ksiądz biskup
Hofman”. Wyjaśnił, iż „dla niektórych z tych, którzy mają przyjąć święcenia, jest dosyć trudno
udać się do Bois-le-Duc i tam spędzić noc; rano zaś pociągi nie przyjeżdżają na czas, a jeżeli
chodzi o wynajęcie samochodu, to jest to dosyć drogie i także wówczas trzeba wyjechać
bardzo wcześnie”978. Po otrzymaniu zgody na swą prośbę, Jan Berthier odpowiedział
biskupowi w następujący sposób: „Mam zaszczyt przesłać Jego Eminencji dimissiorales tych,
którzy przyjmą święcenia w sobotę 13-go. Tego właśnie dnia Ksiądz Biskup Hofman obiecał
wyświęcić ich w naszej zakonnej kaplicy... Po święceniach poproszę go o podpisanie
protokołu ceremonii, po czym wyślę go Jego Eminencji, aby nowo wyświęceni mogli
otrzymać oficjalny dokument święceń”979.
W celu zaprezentowania kandydatów do święceń z 04-go października, Jan Berthier
potrzebował nowy indult. Rozmawiał o tym z biskupem Van de Ven w czasie swej wizyty,
jaką złożył mu 28-go czerwca; wspomniał mu też o możliwości usytuowania święceń w
połowie roku szkolnego. „Wracając do Grave, napisał mu on nazajutrz, z całego serca
dziękuję Jego Eminencji za udzieloną mi audiencję; jednocześnie dowiaduję się, że w Rzymie
czeka się na nowe Motu proprio Jego Świątobliwości, którego konsekwencje będą dosyć
poważne i które wprowadzi zmiany w zgromadzeniach zakonnych, umieszczając je wszystkie,
nawet te należące pod Kongregację Wiary, pod Kongregację do Spraw Życia Zakonnego.
Zmusza mnie to do pokornego proszenia Jego Eminencji, aby zechciał wesprzeć moje trzy
prośby, tutaj załączone i przesłać je jak najwcześniej do Rzymu, tak aby rozpatrzone zostały
jeszcze przed tą zmianą rzeczy, którą – jak się mówi – niektórzy próbują opóźnić”980. Trzy dni
później biskup przesłał do Kongregacji Wiary trzy prośby Jana Berthiera: pierwsza miała na
celu uzyskanie dyspensy od nieprawidłowości „ex haeresi parentum proveniente”, aby jeden
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z członków zgromadzenia mógł przystąpić do święceń981. W drugiej ze swych próśb, Jan
Berthier pragnął, aby trzech z jego wychowanków, od wielu lat będących już w Instytucie,
którzy jednak z powodu służby wojskowej nie mogli jeszcze dokończyć przepisanego okresu
ślubów czasowych, „mogli być dopuszczeni do ślubów wieczystych, a następnie do święceń
kapłańskich”982.
Trzecia prośba Jana Berthiera dotyczyła indultu pozwalającego na wyświęcenie 20-tu
nowych członków zgromadzenia. Biskup z Bois-le-Duc odpowiedział, że Kongregacja Wiary
pragnie najpierw zapoznać się ze stanem aktualnym Instytutu, który Założyciel sporządził w
lipcu 1908 roku. 13-go sierpnia Stolica Apostolska wydała więc zgodę na wyświęcenia 20-tu
nowych członków zgromadzenia; Jan Berthier otrzymał ten dokument 25-go sierpnia za
pośrednictwem biskupa Van de Ven983. Założyciel poprosił biskupa, aby święcenia mogły
mieć miejsce w kaplicy wspólnoty i aby „mógł ich dokonać Ksiądz Biskup Hofman. Jeżeli Jego
Eminencja nie ma nic przeciw, to ceremonia odbyłaby się 04-go października, na zakończenie
naszych 10-dniowych rekolekcji”984. Zgodnie z listami dimissiorales wysłanymi do
biskupstwa, 10-ciu kandydatów otrzymało tonsurę i święcenia niższe i 13-tu święcenia
diakonatu985. Potwierdza to biskup Hofman w swym liście do biskupa Van de Ven, mówiącym
o wyświęceniu tych 23 kandydatów986. Tego samego dnia, 04-go października rano,
jedenastu kleryków złożyło wieczystą profesję zakonną, a siedmiu złożyło śluby czasowe, do
których trzech innych dołączyło 10-go października, a jeden 01-go listopada (Księga Profesji
Zakonnych, 1908; AB).
Różne wydarzenia
Rekolekcje: Po czerwcowych święceniach Założyciel oznajmił swym dzieciom: „W tym
roku, tak jak w roku ubiegłym, pozwolę sobie opuścić was na parę dni, aby – w tym samym
miejscu, co w ubiegłym roku – odprawić me rekolekcje, przygotowując się w ten sposób na
śmierć, która z pewnością nie będzie zwlekać ze znalezieniem mnie...Proszę was, byście się
za mnie pomodlili o dobre przeżycie rekolekcji i abym dobrze przygotował się do stawienia
się przed trybunałem Boga, kiedy zechce mnie przed Siebie wezwać. Skierujcie swe prośby
do Świętej Rodziny, aby uzyskała dla mnie to, o co proszę”987. Słowa te świadczą o tym, że
Jan Berthier w pokoju i z pogodą ducha przyjmował zbliżającą się śmierć: „Zachował on
słowa świętego Pawła: Quotidie morior (1 Kor 15,21) – zeznaje świadek. W czasie ostatnich
lat swego życia wielokrotnie mówił on o śmierci, tzn. o jego własnej śmierci. Niemniej zawsze
miał świadomość swej wielkiej odpowiedzialności przed Bogiem, ukazując jednocześnie swe
wielkie zaufanie, pokładane w Bogu”988. Dlatego też jest przesadą mówienie o tym, że
Założyciel miał „wielki strach przed piekłem”: „Jego bojaźń przed piekłem nie sprzeciwiała się
jego wielkiemu zaufaniu pokładanemu w Bogu, oświadcza inny świadek. Często mówił on o
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bojaźni Bożej, bez odczuwania jednak lęku. Zgodnie ze swą naturą i swym sposobem
wypowiadania się, nie bał się myśleć o śmierci”989.
Srebrne gody: Pod koniec sierpnia tego samego roku burmistrz z Grave obchodził 25lecie pożycia małżeńskiego; z tej to okazji Założyciel skierował do niego gratulacyjny i
jednocześnie dziękczynny list: „Oto 25 lat jest już Pan w administracji tego dobrego miasta
Grave i jutro też obchodzi Pan srebrne gody małżeńskie. Nikt tak bardzo jak ja nie skorzystał
z życzliwości, z jaką zarządza Pan sprawami gminy. Dlatego też, bardziej niż ktokolwiek,
pragnę z tej okazji złożyć Panu najserdeczniejsze życzenia... Dlaczego trzeba, by radość tego
święta została przyćmiona przez chorobę Pana Małżonki? W jej intencji modlimy się także do
naszego dobrego Boga, aby skrócił okres tej próby”990.
Pierwszy dom w Szwajcarii: Na swym zebraniu z 12-go sierpnia, rada generalna
osądziła, że „nadszedł moment na założenie nowych domów ze szkołami apostolskimi, w
których zamieszkiwałoby 3 kapłanów z jednym bratem zakonnym”991. Jak już wspomniano
wcześniej, Jan Berthier napisał w tej sprawie między innymi do Szwajcarii, skąd to ojciec
Edward OFM zasygnalizował mu możliwość kupna pewnej posiadłości w Wolhusen (diecezja
Soleure), w regionie Lucerny. W tym to właśnie kierunku poczynił on zabiegi o otwarcie
nowego domu zgromadzenia. Napisał do pewnego kapłana, profesora w kolegium
diecezjalnym w Soleure, aby dowiedzieć się, czy kapłan, który wybudował ten budynek z
myślą o spóźnionych powołaniach, „zechce nam go wynająć na korzystnych warunkach, jeśli
Ksiądz Biskup z Soleure na to się zgadza oraz – jeśli ze strony rządu nie ma przeszkód ani też
uciążliwych inspekcji, dotyczących budynku i nauczania – to moglibyśmy rozpocząć tam
naszą działalność począwszy od 1909 roku”992. Z listu tego profesora okazało się, że właściciel
wspomnianej posiadłości był zadłużony: „Jeśli właściciel ten umarłby, odpowiedział
profesorowi Jan Berthier, to dom zostałby wówczas sprzedany bez spłacenia swych długów;
w stosunku do ludzi byłoby to z naszej strony podłe, mimo iż nie byłaby to nasza wina”.
Poprosił więc on swego korespondenta o poszukanie czegoś innego w regionie Lucerny i by
był ostrożny aż do momentu, w którym zrealizuje się kupno; i dorzucił: „Ponieważ tajemnica
jest duszą interesu, proszę o nie wymienianie ani mego nazwiska, ani też zgromadzenia, dla
którego szuka Ksiądz tego domu”993. Ostatecznie założenie pierwszego domu w Szwajcarii
nastąpi w 1909 roku w Werthenstein, niedaleko Wolhusen.
Jan Berthier poświęcił swe ostatnie wysiłki na zredagowanie długiego i ważnego
artykułu zatytułowanego „Niedostatek świętych powołań”994. Niedostatek ten, podkreśla
autor, „zauważa się wszędzie, nawet w krajach katolickich”. Dlatego też zaapelował on do
kapłanów i do wiernych, aby uświadomili sobie, że „w kwestii dobrych kapłanów i dobrych
zakonników znajduje się nasze zbawienie, a także zbawienie naszych rodzin, naszego kraju i
całego świata”. Artykuł w szeroki sposób mówi o środkach, jakie należy podejmować w celu
wzbudzenia powołań, a także o przeszkodach stojących im na drodze. Przypomina on
wychowawcom, rodzicom i nauczycielom o ich obowiązku wzbudzania powołań u młodzieży.
Jeżeli wychowawcy nie wywiązaliby się ze swego obowiązku, to „przynajmniej kapłan będzie
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na swym miejscu, by nie pozwolić na ignorancję ze strony młodzieży na temat tak ważnych
spraw”. Niech się o tym mówi „publice et per domos”; przy okazji swych wizyt u rodzin, w
konfesjonale, na religii, w przemowach do przeróżnych bractw i stowarzyszeń. „Ale nie tylko
rodzice, wychowawcy i kapłani powinni przemawiać do młodzieży językiem wiary... Sąsiedzi
czy przyjaciele też mogą to czynić”. Powołania są sprawą wszystkich! Taki to oto jest ostatni
apel tego, który całe swoje życie poświęcił na budzenie kapłańskich i zakonnych powołań.
Ostatnie dni (15 i 16 października 1908 roku)
„Od kilku tygodni, zeznaje świadek, ojciec Berthier spał już w bardziej wyizolowanym
pokoju. W przeddzień swej śmierci, tak jak zawsze, zszedł do refektarza i powiedział parę
słów zachęty do wspólnoty”995. Widząc go siedzącego w swym biurze i uczestniczącego we
wszystkich modlitwach i posiłkach wspólnotowych, jego otoczenie nawet nie myślało o
zbliżającym się końcu: „Przyzwyczajeni do heroicznej prostoty Czcigodnego Ojca Berthiera,
napisał pewien świadek, nie zauważaliśmy powagi jego ostatniej choroby. W sposób
zewnętrzny traktował ją tak, jak się traktuje wielkie zakatarzenie”996.
15-go października po południu brat Gérard, który był odpowiedzialny za prace
fizyczne oraz sprawy ekonomiczne domu Matki Bożej Saletyńskiej, złożył wizytę
Założycielowi w koszarach, tak jak to czynił kilkakrotnie w tygodniu, by porozmawiać o
sprawach związanych z jego pracą. Brat ten mówi o „niezapomnianym wspomnieniu” z tego
ostatniego spotkania: „Miałem to ostatnie wielkie szczęście o godzinie czwartej po południu,
kiedy to udałem się do niego; tak jak zawsze, siedział w swym biurze, mimo iż wydawał się
bardzo zmęczony i mówił z wielką trudnością”. Kiedy brat zapytał o stan jego zdrowia,
odpowiedział, „że przeszkadzał mu bardzo głęboki kaszel i że w ogóle nie mógł spać; tak
długo jak nie będę mógł spać, nie będę się czuł dobrze – powiedział on. Zapytałem go więc
czy nie uważa, że jego stan nie jest przypadkiem zbyt poważny. Na co odpowiedział: Jak do
tej pory, nie, moje dziecko; chyba, że dojdzie jeszcze coś innego”. Założyciel pytał się później
brata o jego stan zdrowia, rozmawiał z nim o sprawach ekonomicznych, po czym nawoływał
go do dążenia do świętości: „Jest to największa pociecha, którą mógłby mi brat przynieść” –
powiedział mu. Żegnając się z nim, „ucałowałem jego dłoń. On zaś przyciągnął mnie do
siebie... i szeptem powiedział mi: Bardzo cię lubię, mój drogi chłopcze; gdybyś wiedział jak
bardzo cię lubię; zawsze bardzo cię lubiłem, moja sympatia do ciebie zawsze była taka sama,
nigdy się nie zmieniłem... Bądź zawsze rozsądny! Zwłaszcza jednak módl się dużo za mnie”.
Brat zapewnił go o swojej i całej wspólnoty modlitwie za niego: „Dziękuję wam wszystkim,
dziecko moje, odpowiedział mu Założyciel; jesteś dobrym człowiekiem. Żegnaj, żegnaj”997.
„W przeddzień swej śmierci, mówi świadek, tak jak zawsze, przyszedł on jeszcze do
refektarza i powiedział wspólnocie parę słów na dodanie odwagi”998. „Dając konferencję,
uściśla ktoś inny, siedział w fotelu, a nie tak jak zwykle w chwiejącej się ławce. Zauważono
jedynie, że miał silny katar. Kiedy widzieliśmy go, to nie myśleliśmy, że wkrótce umrze”999.
Ktoś inny dorzuca jeszcze, że Założyciel przemawiał wtedy do nich na temat kapłaństwa na
wzór Jezusa Chrystusa: „Miejmy dobre pojęcie o tym, kim jest kapłan. Jest to człowiek wzięty
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z ludu, by nieść jego ciężar, modlić się za niego, itd.; taką osobą jest właśnie kapłan. Jezus
Chrystus powiedział: uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. Rozmawiał on z
pokornymi, jadał z grzesznikami, błogosławił dzieci. I czyż kapłan nie jest drugim
Chrystusem? Ale niestety, jakże wielu księży ma błędne wyobrażenie o ich stanie. Wydaje im
się, że ponieważ są kapłanami, to nie muszą rozmawiać z resztą ludzi. Jeżeli chodzi o was, to
bądźcie kapłanami maluczkimi i pokornymi; z małą wiedzą, ale i z wielkimi cnotami można
uczynić wiele dobra – świadczy o tym proboszcz z Ars, którego Kościół wkrótce kanonizuje i
postawi jako wzór dla wszystkich kapłanów”1000. Po kolacji, zeznaje świadek, „kiedy to
robiono ogłoszenia w różnych językach, z powodu studentów różnych narodowości, z
których jeszcze nie wszyscy rozumieli francuski, powiedział on: « Och ! Dzieci moje, jak
bardzo jesteście szczęśliwi. Mówicie większą ilością języków, niż mówiono w raju »”1001. Były
to ostatnie słowa, jakie cała zebrana wspólnota usłyszała z jego słów.
Pielęgniarz Victor Burgard, będący wtedy diakonem, oświadczył, że „chorobą, która
zmusiła Założyciela do zwrócenie się o pomoc pielęgniarza, było zapalenie płuc. Pielęgniarz
spał w sypialni, niedaleko Czcigodnego Ojca; w izbie chorych wszyscy leżeli w jednym
pomieszczeniu”1002. Z tej to też racji pielęgniarz może udzielić paru szczegółów na temat
ostatniej nocy spędzonej w izbie chorych. Według tego opisu widać, że aż do końca
Założyciel zachował świadomość, a w pewnym momencie nawet zapomniał o swym
cierpieniu, by pocieszyć jednego z chorych uczniów. Po przespanej nocy, przerwanej jedynie
jakimś koszmarem, nazajutrz wstał on tak jak cała wspólnota, przespacerował się po swym
pokoju i nagle poczuł się słabo, przewracając się na podłogę. Pielęgniarz pobiegł do kaplicy,
by wezwać pomoc: „Znajdowałem się w kaplicy, mówi pewien świadek, gdy doniesiono nam,
że znajdował się w ciężkim stanie, a w chwilę później, że umarł. Byliśmy zaskoczeni,
albowiem nastąpiło to nagle”1003. Ktoś inny uściśla, że „Pielęgniarz przybył do kaplicy,
szukając ojca Carl i mnie, mówiąc nam: « Jeżeli chcecie jeszcze zobaczyć żywego Ojca
Założyciela, to chodźcie natychmiast, albowiem jest on umierający »... Niemniej chciał on
jeszcze odprawić Mszę św., mimo iż ojciec Carl powiedział mu, że miał zamiar udzielić mu
ostatnich sakramentów. Wielokrotnie, 4-5 razy powtórzył, że chciał odprawić Mszę. Udałem
się więc po święte oleje i udzieliłem mu ostatniego namaszczenia. W czasie ostatniego
namaszczenia nic już nie mówił. Ostatnim słowem, które powiedział było : « Dzieci moje,
zostawcie mnie w spokoju, chcę jeszcze odprawić Mszę św. Męczycie mnie ». Nie otrzymał
już świętego Wiatyku, było to niemożliwe. Po zaopatrzeniu go ostatnim namaszczeniem
przyszedł dziekan Sprangers, który udzielił mu apostolskiego błogosławieństwa z odpustem
całkowitym”1004. Promotorowi procesu beatyfikacyjnego, który zarzucił „brak prostoty i
pokory” w postawie ojca Berthiera w stosunku do ojca Carl, świadek odpowiedział, że
zgodnie z raportem sporządzonym przez pielęgniarza „ojciec Berthier łudził się co do powagi
jego stanu zdrowia: « to przejdzie, chcę jeszcze odprawić Mszę ». A więc czuł się dobrze w
stanie łaski i miał rację, mówiąc do czcigodnych ojców Carl i Berthaud, którzy wielokrotnie
pytali go czy nie chciałby, aby udzielono mu ostatnich sakramentów: « Powiem wam, dzieci
moje, kiedy nadejdzie moment ». Ale do tego dochodzi jeszcze zdecydowana natura
człowieka czynu, jakim był ojciec Berthier i która zdradza się przez swą postawę w swych
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ostatnich momentach”1005. „Umarł więc święty staruszek, napisał autor pierwszej biografii.
Zakończył swe życie oddania, modlitwy, pokory i poświęcenia. Stoczył on dobry bój;
zakończył swój bieg; otrzymał swą koronę, albowiem – jak powiedział czcigodny Dziekan z
Grave, udając się na emeryturę – « Był to święty, absolutnie święty »... Czcigodny Ojciec miał
68 lat i 7 miesięcy, z czego 47 lat przeżył w stanie duchownym”1006.

Ogromny smutek „dzieci”
„Nie byłem przy jego śmierci, mówi świadek. Wraz z innymi byłem w kaplicy na
porannej modlitwie i rozmyślaniu. Ojciec Bertaud wszedł do kaplicy i powiedział: « Módlcie
się dobrze, albowiem nasz Czcigodny Ojciec nie czuje się dobrze ». Nieco później, inny Ojciec
przyszedł powiedzieć, że trzeba odmawiać modlitwy za konających... Ledwo co je
skończyliśmy, gdy nadeszła wieść, wydaje mi się, że od ojca Bertaud, że Czcigodny Ojciec
umarł. Wtedy cała kaplica zaczęła głośno płakać”1007. Według innego świadka, „smutek był
powszechny; wielu z nas płakało; ja nie płakałem, mimo iż odczuwałem bardzo jego stratę –
niemniej nie tak bardzo, jak ci, którzy widywali go częściej niż ja”1008. Inna osoba,
zamieszkująca wówczas dom Matki Bożej Saletyńskiej, mówi, że na wiadomość o śmierci
„pobiegłem jak mogłem najszybciej do koszar i przybyłem tam w tym samym czasie, co
dziekan Sprangers. Wszedłem wraz z dziekanem do pokoju chorego i na tyle, na ile mogłem
zauważyć, to już nie żył. Konsternacja była ogromna; prawie wszyscy płakali; z pomocą kilku
innych uczniów wykopałem grób”1009. „Dowiadując się o śmierci naszego ukochanego
Założyciela, oświadcza ktoś inny, wszyscy bardzo wzruszyliśmy się i nie potrafiliśmy uczynić
nic innego, jak tylko płakać i modlić się”1010. Po podkreśleniu, że ta wiadomość o śmierci
„wywarła ogromne wrażenie”, świadek mówi w ten sposób: „Po jego śmierci pomogłem
jeszcze przy zrobieniu mu zdjęcia, albowiem za życia nie chciał on być fotografowany.
Zrobiliśmy to zdjęcie, by mieć pamiątkę po naszym świętym Założycielu”1011. Ojciec Carl,
który stał się pierwszym przełożonym generalnym, bez zwlekania przekazał biskupowi z Boisle-Duc „bolesną dla naszej rodziny wiadomość; wiadomość o śmierci, prawie nagłej, naszego
czcigodnego Ojca Jana Berthiera, który zmarł dzisiaj, 16-go października o godzinie 6-tej”.
Wspomniał on też o szczegółach z ostatnich chwil życia Założyciela, a także podziękował
biskupowi za jego wielką życzliwość i troskę w stosunku do zgromadzenia, dorzucając
następujące słowa: „Ośmielamy się mieć nadzieję i posiadamy to samo wielkie zaufanie, że
Jego Eminencja zechce obdarzać nas ciągle tymi samymi łaskami. Pogrzeb odbędzie się w
poniedziałek, 19-go października, o godzinie 10-tej”1012.
Pogrzeb
Trzy dni przedzieliły śmierć od pogrzebu. „Jego ciało zostało wystawione w trumnie
przed ołtarzem, przypomina sobie pewien świadek. Był on ciągle otoczony ludźmi z domu,
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którzy płakali”1013. Zwrócono się „do dziekana z Grave o odprawienie pogrzebu naszego
Założyciela, oświadcza ktoś inny. Dziekan odpowiedział: « Wy sami powinniście to uczynić ».
Ojciec Carl odpowiedział: « Ależ my nie możemy pogrzebać naszego własnego ojca »”1014.
Dziekan znał dobrze przywiązanie dzieci do swego ojca i ojca do swych dzieci. Zaakceptował
więc przewodniczenie ceremonii pogrzebowej i po ewangelii wygłosił mowę pogrzebową.
„Przemowa ta wywarła na mnie wielkie wrażenie, zeznaje świadek. Pamiętam, że
pomyślałem sobie: «Dobrze powiedział»”1015. Tak oto na powyższy temat napisał autor
pierwszej biografii: „Dziekan potrafił dotknąć najbardziej intymnych strun uczucia, jakie
łączyło ojca z dziećmi: miłosierdzie i uprzejmość”1016. Na tych dwóch właśnie słowach
dziekan oparł swoje przemówienie. Jeden za świadków ujawnia to, co najbardziej go
uderzyło: „dziekan mówił o miłosierdziu; kochał on swoich, powiedział, i swoi, ze swej
strony, też go kochali. Nigdy człowiek uczony nie był tak bardzo pokorny. Napisał on tak
wiele książek, a jednocześnie tak często prosił innych o radę. Zwrócił on naszą uwagę na jego
ducha pokuty, także w stosunku do święta Świętego Piotra z Alcantara i uczynił aluzję do
tekstu brewiarzowego: O felix poenitentia quae tantam mihi promeruit gloriam! (O
szczęśliwa pokuto, która przygotujesz mi tak wielką chwałę!). To wszystko, co przypominam
sobie z mowy pogrzebowej; tak samo, wspomniał on też o ubóstwie”1017. Pewien świadek
podkreśla, że „dziekan był bardzo wzruszony; płakał on w czasie swego kazania”.
Promotorowi procesu beatyfikacyjnego, który zapytał go, „czy dziekan z Grave łatwo się
wzruszał”, ten sam świadek odpowiedział: „Wiem, że niełatwo wyrażał swe uczucia.
Słyszałem o tym od wikarych i od osób go otaczających”1018. Przemowa dziekana była „czymś
o wielkiej wartości, pisze świadek; albowiem jako miejscowy proboszcz, z innego punktu
widzenia, znał on dobrze ojca Berthiera, lepiej niż my. Jego słowa stanowią ważny dokument,
by rzeczywiście docenić osobowość ojca Berthiera”1019. Pogrzebanie zwłok nastąpiło na
cmentarzu wspólnoty, usytuowanym na końcu posiadłości. Jak pisze świadek, w pogrzebie
uczestniczyli „przedstawiciele Misjonarzy z La Salette, Jezuitów z Mariendaal, Cystersów z
Nieuwkuijk, Kapucynów z Velp, a także osobistości cywilne z Grave. Ludzie z Grave skupili się
na drodze między domem i ogrodem, by zobaczyć orszak pogrzebowy... W czasie śpiewania
Miserere przeszył nas ból aż do szpiku kości. Byliśmy głęboko wzruszeni”1020. Według
pewnego mieszkańca z Grave, „wszyscy mówili: « Umarł święty »”1021.
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CHRONOLOGIA Życia Sługi bożego Jana BERTHIERA

1840: 24 luty – narodziny w Châtonnay (Isère – Francja); chrzest - w dzień po swych
narodzinach (rozdział I)
1846: babcia opowiada mu historię o objawieniu się Matki Bożej na górze La Salette, które
miało miejsce 19-go września 1846 roku (rozdział I)
1847-1853: chodzi do szkoły w Châtonnay, prowadzonej przez Braci Najświętszego Serca z
Puy (rozdział I)
1852: w święto Trójcy Przenajświętszej przystępuje do 1-szej Komunii; w trzy dni później jest
bierzmowany (rozdział I)
1853-1858: nauka w niższym seminarium diecezji Grenoble (rozdział I)
1858: 23 października – wstąpienie do wyższego seminarium w Grenoble (rozdział II)
1859: 23 kwietnia – tonsura; 10 lipiec – 4 święcenia niższe (rozdział II)
1861: 16 marca – subdiakonat; latem – pielgrzymka na La Salette, która decyduje o jego
powołaniu na misjonarza z La Salette (rozdział II)
1862: 05 kwietnia – święcenia diakonatu (rozdział II)
1862: 14 lipca – wstąpienie do nowicjatu MS (rozdział II)
1862: 20 września – święcenia kapłańskie (rozdział II)
1862-1865: nowicjat, trzy razy przerywany z powodu choroby (rozdział III)
1865: 08 września – pierwsze śluby zakonne (rozdział III)
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1865-1876: działalność duszpasterska – głoszenie misji i rekolekcji oraz opublikowanie paru
książek (rozdział IV)
1876: zorganizowanie i kierownictwo pierwszej szkoły apostolskiej Misjonarzy z La Salette
(rozdział V)
1877-1878: założenie pierwszego seminarium; ojciec Berthier mianowany na dyrektora
szkoły apostolskiej i seminarium (rozdział V)
1881: osiedlenie seminarium w Szwajcarii – w następstwie praw antyklerykalnych we Francji
(rozdział V)
1884: rada generalna Misjonarzy z La Salette zezwala ojcu Berthierowi na założenie szkoły
apostolskiej w Szwajcarii (rozdział V)
1887: srebrny jubileusz kapłański i pielgrzymka do Rzymu (rozdział V)
1889: ojciec Berthier opuszcza dyrekcję szkół, by zająć się głoszeniem rekolekcji (rozdział V)
1894: kwiecień – kardynał Langénieux, arcybiskup z Reims, pochwala projekt założenia
spóźnionych powołań dla misji (rozdział VI)
1894: 13 listopada – kardynał Langénieux rozmawia o tym projekcie z watykańskim
sekretarzem Stanu, kardynałem Rampolla (rozdział VI)
1894: 14 listopada – Leon XIII zatwierdza projekt i uważa Zgromadzenie za „będące na
czasie” (rozdział VI)
1894: grudzień – trudności ze strony przełożonych z La Salette w stosunku do założenia
nowego zgromadzenia (rozdział VI)
1895: 11 stycznia – rada generalna z La Salette zezwala ojcu Berthierowi na założenie
„zgromadzenia spóźnionych powołań dla misji” (rozdział VI)
1895: lipiec – zakup starych koszar w Grave (Holandia) na siedzibę zgromadzenia (rozdział VI)
1895: 28 września – akt założenia Zgromadzenia, wydany przez biskupa Van de Ven z Bois-leDuc (rozdział VI)
1895: wrzesień – pierwsza szkoła apostolska w Grave (rozdział VII)
1896: 10 lutego – prośba o przechowywanie w kaplicy Najświętszego Sakramentu (rozdział
VII)
1896: 28 lutego – odrzucenie prośby o przechowywanie Najświętszego Sakramentu przez
Prefekta Kongregacji Wiary, osądzającego zgromadzenie jako nieużyteczne (rozdział VII)
1896-1897: początki naznaczone przez liczne odejścia i różnego rodzaju trudności (rozdział
VII)
1897: pierwszy wzlot zgromadzenia (rozdział VII)
1897: maj – zezwolenie na przechowywanie Najświętszego Sakramentu (rozdział VII)
1899: 04 października – pierwszy nowicjat (rozdział VIII)
1900: 04 października – 5 pierwszych nowicjuszy składa swe czasowe śluby zakonne (rozdział
VIII)
1902: 20 września – gmina z Grave świętuje 40-lecie święceń kapłańskich ojca Berthiera
(rozdział VIII)
1903: 03-11 marca – pobyt w Rzymie ojca Berthiera, starającego się o uzyskanie dekretu
pochwalnego dla zgromadzenia (rozdział IX)
1903: 06 czerwca – Prefekt Kongregacji Wiary wysyła ojcu Berthierowi pismo zachęcające go
do kontynuowania swego dzieła (rozdział IX)
1903: 08 września – ojciec Berthier redaguje swój testament duchowy (rozdział IX)
1903: 04 października – pierwsze wieczyste śluby zakonne; wybór następcy Założyciela i
pierwszej rady generalnej (rozdział IX)
1903: grudzień – ojciec Berthier interweniuje u Stolicy Apostolskiej w obronie zgromadzenia
z La Salette (rozdział IX)
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1904: styczeń – publikacja „Posłańca Świętej Rodziny”, miesięcznika zaadresowanego
specjalnie do rodzin (rozdział IX)
1905: maj – prośba do Cesarza Niemiec o zwolnienie ze służby wojskowej studentów
narodowości niemieckiej (rozdział X)
1905: 20 sierpnia – święcenia trzech pierwszych kapłanów (rozdział X)
1906: czerwiec – prośba o erygowanie w kaplicy „Bractwa Matki Bożej Pojednawczyni z La
Salette” i o „prawo do przyjmowania członków do stowarzyszenia Świętej Rodziny” (rozdział
X)
1906: czerwiec – zakup nowego domu w Grave (rozdział X)
1907: październik – stan osobowy zgromadzenia: 14 kapłanów, 39 studentów teologii, 27
studentów filozofii, 75 uczniów szkoły apostolskiej (rozdział XI)
1907-1908: zabiegi o ekspansję zgromadzenia na inne kraje (rozdział XI)
1908: sierpień – ojciec Berthier publikuje długi artykuł na temat „Niedostatku świętych
powołań”, który ukazuje troskę całego jego życia (rozdział XI)
1908: 16 października – śmierć ojca Berthiera w następstwie zapalenia płuc, w wieku 68 lat i
7 miesięcy (rozdział XI)
1908: 19 października – pogrzeb na cmentarzu wspólnoty w Grave (rozdział XI)
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