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SŁOWO KSIĘDZA PROWINCJAŁA 
 
 

Szczególne powołanie Maryi i świętego Józefa oraz ich zgoda na Boży plan, ich 
wzajemna miłość, wzajemne relacje i codzienne życie skupione na trosce opiekuńczo-
wychowawczej nad Jezusem, stanowią niezgłębione misterium życia Świętej Rodziny. 
Kontemplując to życie, próbujemy poznać i zrozumieć, na czym polega duchowość 
świętorodzinna. Wkraczając w krąg duchowości świętorodzinnej, odkrywamy bogactwo 
charyzmatu założycielskiego Sługi Bożego Księdza Jana Berthier i drogę do doskonałej miłości 
Boga i drugiego człowieka. Realizacja powołania zakonno-misyjnego duchowych dzieci 
Księdza Berthier – kapłanów i braci zakonnych ze Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny - 
polega na dążeniu do świętości indywidualnej i wspólnotowej. 

Kolejna publikacja Ks. dra Adama Sobczyka MSF we współpracy z Redaktorem 
naczelnym kwartalnika „Posłaniec Świętej Rodziny” Ks. Piotrem Krupą MSF pt. „W kręgu 
duchowości świętorodzinnej” zachęca nas do nowej, pogłębionej refleksji i zadumy nad tym, 
co się działo w domu i w życiu Maryi i świętego Józefa. Co więcej, pozycja ta przygotowuje 
nas i wprowadza w krąg duchowości świętorodzinnej w dziejach Kościoła, Zgromadzenia i 
polskiej Prowincji MSF, dlatego też stanowi wspaniałą i cenną lekturę, a raczej źródło myśli i 
tematów do przemodlenia, do kontemplacji i do zachwycenia się wzorem Świętej Rodziny 
przez zakonników, jak również wszystkich świeckich przyjaciół Misjonarzy Świętej Rodziny, 
którzy pragną poznać i żyć na co dzień duchowością świętorodzinną.  

Gratulując Autorom, wyrażam jednocześnie nadzieję, iż opracowanie to będzie miało 
okazję zawitać do wielu zainteresowanych wspólnot zakonnych i rodzin świeckich, ale nie na 
półki biblioteczne, lecz na stoły wspólnego dzielenia się myślami i przeżyciami, wynikającymi 
z lektury poszczególnych rozdziałów tegoż duchowego opracowania. 
  
  
 
     Ks. dr Włodzimierz Burzawa MSF 
          Prowincjał 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WSTĘP 
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 Soborowe wezwanie do zgłębienia charyzmatów i duchowości Instytutów Życia 
Konsekrowanego oraz potrzeba przybliżenia nowym kandydatom na Misjonarzy Świętej 
Rodziny bogactwa ideowego Ojca Jana Berthier i jego następców, stanowią poważne 
wezwanie do ponownego, uaktualnionego i pokornego wglądu w dziedzictwo naszego 
Zgromadzenia. Spojrzenie na dzieło Jana Berthier i Zgromadzenia, które założył, z 
perspektywy ponad 110 lat jego istnienia, pozwoli dostrzec i docenić wkład naszych 
poprzedników w dzieło odnowy duchowo-moralnej rodziny i świata. Umożliwi także 
zaprezentowanie znaczenia naszego Instytutu dla rozwoju duchowości chrześcijańskiej i 
zarysuje otwierające się przed nim perspektywy dalszej pracy we wspólnocie Kościoła. 
Dlatego uważam za uzasadnione podjęcie próby przeanalizowania i usystematyzowania 
materiałów dotyczących historii Zgromadzenia pod kątem rozwijającego się w nim 
świętorodzinnego rysu duchowości chrześcijańskiej. 
 W książce pod tytułem: Droga do doskonałej miłości Boga, podjąłem próbę 
systematyzacji nauczania Ojca Założyciela pod kątem życia duchowego. Teraz zamierzam 
uwydatnić charakterystyczne elementy sanctafamiliaritas Zgromadzenia Misjonarzy Świętej 
Rodziny i jej znaczenie dla duchowości chrześcijańskiej. Dokonam tego przy pomocy księdza 
Piotra Jacka Krupy MSF, absolwenta historii Kościoła Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
który szczególną uwagę poświęci historii Polskiej Prowincji Zgromadzenia.  
 Zdaję sobie sprawę, że podejmuję się zadania niezwykle trudnego i niebezpiecznego, 
gdyż każdy współbrat w naszej wspólnocie zakonnej posiada już wyrobiony ogląd 
duchowości świętorodzinnej. Nie zamierzam go wcale burzyć, lecz potwierdzić, a tam gdzie 
potrzeba usystematyzować, stwarzając konkretny materiał dla najmłodszych współbraci oraz 
nowych kandydatów do naszego Zgromadzenia. W tym celu podejmę próbę przybliżenia 
duchowości Założyciela, którą rozwijał i przekazał uczniom oraz duchowości Instytutu, która 
formowała się po jego śmierci i wciąż się rozwija w Zgromadzeniu przez niego założonym. 

Nim to jednak nastąpi należy dokonać istotnego, metodologicznego rozróżnienia i 
podkreślić, że duchowość Świętej Rodziny to duchowość Jezusa, Maryi i Józefa. Natomiast 
duchowość wszystkich pragnących żyć duchem Świętej Rodziny, to duchowość 
świętorodzinna. Należy także uściślić terminologię i wyjaśnić, czym jest duchowość oraz jakie 
rysy duchowości są widoczne w życiu Jana Berthier i jego uczniów. 

Potocznie na określenie życia duchowego, używa się wyrażeń: życie religijne i życie 
wewnętrzne. Tymczasem wyrażenia te nie są całkowicie zbieżne. Życie wewnętrzne stanowi 
całą aktywność psychoemocjonalną, poznawczą i wolitywną człowieka, która stanowi jego 
centrum osobowe. Gdy życie wewnętrzne jest wyrażane do rzeczywistości pozazmysłowej i 
angażuje osobowy wymiar człowieka, można mówić o duchowości, która jest przede 
wszystkim osobistym życiem duchowym wierzącego, który wchodzi w relację osobową z 
Bogiem. Istnieje jednak wiele wymiarów duchowości, nie zawsze związanych z religijnością. 
Mówi się o duchowości dalekowschodniej, średniowiecznej, współczesnej, itp. Jednakże, gdy 
to odniesienie ma charakter religijny, wówczas jest to duchowość religijna. Gdy natomiast ta 
duchowość religijna ma odniesienie do Osoby Jezusa Chrystusa, wówczas można mówić o 
duchowości chrześcijańskiej1.  
 Skoro duchowość chrześcijańska to forma duchowego życia człowieka religijnego, 
zmierzająca do zjednoczenia z Bogiem przez naśladowanie Chrystusa 2, to duchowość 

 
1 Por. M. Chmielewski. Sto jeden pytań o życie duchowe. Lublin 1999. s. 12-13; Tenże. Życie duchowe. W. 

Leksykon Duchowości Katolickiej. Red. M. Chmielewski. Lublin – Kraków 2002. s. 975-978; Tenże. 
Metodologiczne problemy posoborowej teologii duchowości katolickiej. Lublin 2001. s. 74-77. 

2 Por. M. Daniluk. Duchowość chrześcijańska. W: Encyklopedia katolicka. Tom IV. Praca zbiorowa. Red. R. 
Łukaszczyk i inni. Lublin 1995. Kol 317. 



 4 

świętorodzinna będzie prowadziła do zjednoczenia z Bogiem poprzez naśladowanie 
Chrystusa tak, jak to czyniła Święta Rodzina.  
  W oddanej czytelnikom książce zostanie podjęta próba ukazania specyficznego rysu 
duchowości chrześcijańskiej Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Zadanie to będzie 
podjęte za pomocą analizy i wykładu treści, w oparciu o teksty źródłowe, nauczanie Kościoła, 
literaturę przedmiotu i pomocniczą, w czterech rozdziałach, stopniowo wprowadzających 
czytelnika w arkana sanctafamiliaritas Zgromadzenia. Książka nie ma na celu przedstawienia 
dokładnej historii Zgromadzenia, ale zarysowanie za pomocą rozmaitych źródeł kształtującej 
się w nim duchowości. 
 W pierwszym rozdziale zostanie przybliżona historia kultu Świętej Rodziny w Kościele, 
a także istotne elementy duchowości świętorodzinnej, akcentowane w niektórych 
Zgromadzeniach, żyjących duchem Jezusa, Maryi i Józefa. Rozdział ten ma stanowić 
wprowadzenie i przygotowanie płaszczyzny dla wyrazistszego przedstawienia wkładu Jana 
Berthier dla rozwoju duchowości chrześcijańskiej.  
  Drugi rozdział uzupełni pierwszy o tło historyczne czasów, w których żył Jan Berthier. 
Pozwoli to na ukazanie procesu powstawania i kształtowania się charyzmatu Założyciela i 
towarzyszącej mu duchowości. Przybliży także podstawy świętorodzinnego wymiaru 
duchowości chrześcijańskiej według Ojca Założyciela. Rozdział trzeci zaprezentuje proces 
recepcji ducha Jana Berthier przez uczniów, od jego śmierci, aż do początków trzeciego 
tysiąclecia chrześcijaństwa. Wreszcie w ostatnim rozdziale, na tle całego Zgromadzenia, 
przedstawiona zostanie historia i wkład prowincji polskiej dla rozwoju duchowości 
świętorodzinnej. Zakończenie stanowić będzie podsumowanie zebranego materiału. 
 
 
 
ROZDZIAŁ I 
 
KSZTAŁTOWANIE SIĘ DUCHOWOŚCI ŚWIĘTORODZINNEJ  
 

Rozpoczynając omawianie procesu kształtowania się duchowości świętorodzinnej w 
Kościele, należy wziąć pod uwagę zarówno historię kultu Świętej Rodziny w Kościele, jak i 
doświadczenie Założycieli i życie niektórych Instytutów, poświęconych szerzeniu 
nabożeństwa do Świętej Rodziny w świecie. Dlatego w tym rozdziale uwaga zostanie 
skupiona na przedstawieniu sposobu formowania się świętorodzinnego rysu duchowości 
chrześcijańskiej w Kościele i w niektórych, istniejących w nim wspólnotach zakonnych. Te 
wstępne zagadnienia stworzą przestrzeń do lepszego zrozumienia duchowości Jana Berthier i 
założonego przez niego Zgromadzenia. 
 
1. Geneza i rozwój duchowości świętorodzinnej 
 

Analizę świętorodzinnego wymiaru duchowości chrześcijańskiej należy rozpocząć od 
spojrzenia na historię kultu Świętej Rodziny. Już samo szukanie źródeł i publikacji na ten 
temat wyraźnie wskazuje, że bibliografia w tym temacie jest bardzo uboga. Dopiero od 
niedawna można zaobserwować wzrost zainteresowania Święta Rodziną z Nazaretu. 
Znikoma ilość naukowych opracowań na ten temat, spowodowana jest tym, że początki 
zainteresowania się Świętą Rodziną z Nazaretu zostały uwarunkowane rozwojem pojęcia 
rodzina. Ani greka, ani łacina, ani języki germańskie, ani romańskie przez długi czas nie 
znajdowały terminu na określenie grupy osób utworzonej z ojca, matki i dzieci. Rodzina 
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oznaczała społeczność osób powierzonych autorytetowi ojca, przy czym obejmowała ona 
również służbę3. 

Literatura w ogólności oraz tzw. literatura duchowości poszczególnych stanów życia, 
a także teksty prawodawcze, mówiące skądinąd wiele o małżeństwie, zachowały przez całe 
wieki niedoprecyzowane pojęcie rodziny. Dlatego należy stwierdzić, że rodzina w znaczeniu 
współczesnym jest odkryciem niedawnym, i tym też na ogół tłumaczy się wielowiekowy brak 
zainteresowania Rodziną Świętą4. 
 
 
1.1. W Piśmie Świętym i w apokryfach 
 
 Małżeństwo i rodzina w Biblii posiadają charakter religijny i socjologiczny. Pierwszy 
dotyczy zarówno starotestamentalnego połączenia genezy małżeństwa i jego rozwoju w 
powiązaniu ze stwórczo-opiekuńczą mocą Boga, jak i nowotestamentalnej obecności Jezusa 
na weselu w Kanie Galilejskiej i pawłowej mistyki małżeństwa. W niej, naczelne miejsce 
zajmuje idea podobieństwa wspólnoty małżeńskiej do związku Chrystusa z Kościołem. Od 
strony socjologicznej natomiast małżeństwo i rodzina są podstawowymi komórkami zarówno 
Izraela, jak i gmin chrześcijańskich5.  

Stary Testament ukazuje dwa szczególne i wzajemnie się uzupełniające plany 
względem Świętej Rodziny. Z jednej strony przedstawia rodzinę królewskiego pochodzenia, 
ukształtowaną w środowisku, w ramach zwyczajów, praw i statutów ludu hebrajskiego, 
prowadzonego przez długie lata przez Objawienie Boże, z drugiej zaś strony prezentuje 
rodzinę wyniesioną do szczególnego poziomu społecznego w historii ludzkości dzięki 
całkowitej ingerencji Bożej w ludzką historię6. 

W nauczaniu ewangelijnym nie ma wiele danych na temat życia rodziny 
chrześcijańskiej. Wiadomo, że celem rodziny, nie jest tylko zrodzenie potomstwa, jak to było 
w Starym Testamencie, ale przede wszystkim wzajemna miłość małżonków. Wzmianki na 
temat Świętej Rodziny są nieliczne i nietypowe, ze względu na wyjątkowość tych dwojga 
małżonków7. Informacje te nie są liczne, ale są wystarczające, żeby zrozumieć znaczenie 
zbawcze życia Świętej Rodziny. Ukazują szczególnie wzajemne relacje pomiędzy Jezusem, 
Maryją i Józefem. Prezentują pierwszą żywą komórkę Kościoła, będącą zarazem doskonałym 
modelem rodziny chrześcijańskiej i religijnej. Należy podkreślić, że życie Świętej Rodziny 
zostało przedstawione na kartach Nowego Testamentu, oświecone i animowane słowem 
usłyszanym i wymodlonym w Synagodze i Słowem Wcielonym obecnym w Jezusie, który 
zaczyna się stopniowo objawiać. W ten sposób można wyobrazić sobie życie Świętej Rodziny 
w świetle starotestamentalnych praw8. 

 
3 Zob: Familia w starożytnym Rzymie. Słownik wyrazów obcych. Praca zbiorowa. Red. E. Sobol. Warszawa 

1999. s. 323. 
4 Por. I. Noye. Famille. Dévotion a la Sainte Famille. W: Dictionnaire de Spiritualité, Ascetique et Mystique. 

Vol. V. Red. A. Vacant, E. Mangenot, Librairie Letonzey Et Ané. Paris 1964. Kol. 84-85. 
5 Por. K. Romaniuk. Małżeństwo i rodzina w Biblii. Katowice 1983. s. 144-145. 
6 Por. S. Bartna. La Sagrada Familia en el Antiguo Testamento. W: La Sagrada Familia en los primeros XVI 

siglos de la Iglesia. Actas del primer Congreso sobre la Sagrada Famiglia. Barcelona/Bergues 8-11.09.1992. 
Barcelna 1993. s. 127. 

7 Por. K. Romaniuk. Małżeństwo i rodzina w Biblii. Dz. cyt. s. 95. 
8 Por. L. da Campo. La Santa Familia nel Nuovo Testamento. W: La Sagrada Familia en los primeros XVI siglos 

de la Iglesia. Actas del primer congreso sobre la Sagrada Familia. Barcelona/Begues 8-11.09.1992. Barcelona 
1993. s. 130-132. 
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Teksty nowotestamentalne, mówiące o Świętej Rodzinie, nie pozostawiają 
wątpliwości, że są impulsem profetycznym dla zrealizowania, w czasie naszego życia, 
tajemnicy paschalnej widzianej w pokorze Wcielenia. W Nazarecie, gdzie Jezus wzrastał w 
mądrości i łasce przed Bogiem i ludźmi, także cała Święta Rodzina wzrastała w cnotach. To 
powinno stanowić motyw życia dla każdej rodziny chrześcijańskiej. W Świętej Rodzinie 
perspektywa tajemnicy zbawienia koordynuje powołanie wszystkich Jej członków i je 
jednoczy w celu proklamacji Królestwa. Święta Rodzina zaświadcza, że Królestwo jest już 
obecne wśród nich, a ich sposób życia pomoże innym zasłużyć na niebo9. 

Ewangelie nie chcą uchodzić za wyczerpującą biografię Jezusa, odpowiadającą 
normom współczesnych nauk historycznych. Mimo to wyłaniające się z nich oblicze 
Nazarejczyka ma solidny fundament historyczny, ponieważ tworząc go Ewangeliści starali się 
gromadzić wiarygodne świadectwa (por. Łk 1, 3) i opierać się na dokumentach, które 
poddane zostały wnikliwemu rozeznaniu Kościoła. Właśnie z tych najwcześniejszych 
świadectw zaczerpnęli i pod wpływem oświecającego działania Ducha Świętego pojęli po 
ludzku, zaskakującą prawdę o dziewiczych narodzinach Jezusa z Maryi, małżonki Józefa. Od 
tych, którzy znali Go w okresie około trzydziestu lat, jakie spędził w Nazarecie (por. Łk 3, 23), 
uzyskali wiadomości o życiu tego „syna cieśli” (Mt 13, 55), który sam stał się „cieślą” i 
którego powiązania rodzinne były wszystkim wiadome (por. Mk 6, 3). Zdobyli świadectwa o 
Jego religijności, która kazała Mu udawać się wraz z krewnymi z doroczną pielgrzymką do 
świątyni jerozolimskiej (por. Łk 2, 41), a przede wszystkim skłaniała do częstego odwiedzania 
synagogi w rodzinnym mieście (por. Łk 4, 16)10. 

Życie Jezusa, Maryi i Józefa omawiają także apokryfy. Na przykład Protoewangelia 
Jakuba, pochodząca najprawdopodobniej z około 130 roku, opowiada o dzieciństwie Maryi, 
Jej zaślubinach z Józefem, wędrówce Świętej Rodziny do Betlejem i narodzeniu Syna Bożego. 
Ewangelia Tomasza, datowana na ten sam okres, traktuje o dzieciństwie Jezusa od piątego 
roku życia, aż do końca życia ukrytego. Zawiera ona wiele nieistotnych i nie do przyjęcia z 
punktu widzenia teologicznego szczegółów, dotyczących życia Świętej Rodziny. Podobnie 
Ewangelia Pseudo-Mateusza, Koptyjskie dzieje Józefa Cieśli, Arabska Ewangelia Dziecięctwa 
Zbawiciela, czy Ewangelia o Narodzeniu Maryi zawierają wiadomości na temat niektórych 
etapów życia Świętej Rodziny, którym jednak nie można przypisywać większej wartości 
historycznej i religijnej11. 
1.2. U Ojców Kościoła 
 

W starożytnej teologii i duszpasterstwie Święta Rodzina nie była przedstawiana tak, 
jak dzisiaj. Aktualne postrzeganie Świętej Rodziny oraz duszpasterstwo i ascetyka oparte na 
Jej przykładzie, są owocem powolnej, teologicznej i socjologicznej ewolucji. Nie można 
znaleźć u Ojców Kościoła z pierwszych wieków kompletnego sformułowania dogmatycznego 
czy wskazówek duszpasterskich. Społeczeństwo oparte na despotycznym autorytecie 
wspieranym przez prawo wojenne (i posługującym się wielką liczbą niewolników), było 
społeczeństwem podzielonym na arystokratów i plebejuszów, panów i niewolników. Nie 
mogło zatem zajmować się rodziną w sensie chrześcijańskim12.  

 
9 Por. Tamże. s. 132-133. 
10 Por. Jan Paweł II. List apostolski: Novo millennio ineunte, z dnia 6.01.2001. Kraków 2001. 18. 
11 Por. F. Filas. Święty Józef człowiek Jezusowi najbliższy. Tłum. F. Dylewski i inni. Kraków 1979. s. 12-17; B. 

Altaner, Altanek. Stuiber. Patrologia. Warszawa 1990. s. 203-205; A. Puig. La Sagrada Familia en los Evangelios 
Apócrifos. W: La Sagrada Familia en los primeros XVI siglos de la Iglesia. Dz. cyt. s. 212-226. 

12 Por. F. Solà. La Sagrada Familia en los Santos Padres. W: La Sagrada Familia en los primeros XVI siglos de 
la Iglesia. Dz. cyt. s. 335-336. 
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Mimo tego Ojcowie Kościoła czują się odpowiedzialni za świat, który mają nawracać, i 
rozumieją, najważniejszą rzeczą jest wdrażanie idei Boga przekazanej przez Objawienie. Stąd 
obserwuje się w patrystyce znaczny postęp dogmatyczny i pastoralny, przede wszystkim, od 
czasów Konstantyna, który wyprowadził Kościół z ukrycia. Dzięki możliwości swobodnego 
wyznawania wiary zaczęła się rozwijać doktryna chrześcijańska. Analizowano poszczególne 
wydarzenia zbawcze. Wielu ojców Kościoła, między innymi Orygenes, Efrem, Ambroży, Jan 
Chryzostom, Hieronim czy Augustyn, pod różnym kątem próbowało analizować także życie 
Świętej Rodziny. Nad kwestią ojcostwa świętego Józefa zastanawiali się w swym pismach tak 
znakomici teologowie średniowiecza jak Albert Wielki, Tomasz z Akwinu, czy Jan Gerson. Ich 
badania kontynuowali między innymi Franciszek Salezy, czy Korneliusz a Lapide13. 

Złoty wiek patrystyki osiągnął swój szczyt w nauczaniu świętego Augustyna. On to 
założył solidną podstawę katolickiej teologii IV i V wieku. Rodzina zajęła w niej znaczące 
miejsce. Wiele studiów poświęcił Augustyn tematyce małżeńskiej, dla wykazania legalności i 
czystości małżeństwa Józefa i Maryi oraz autentyczności potomstwa danego im przez Boga. 
Podkreślił przy tym, że małżeństwo to, w sprawach wiary, potomstwa i sakramentu, powinno 
być naśladowane przez wszystkie małżeństwa chrześcijańskie. Nauczanie świętego 
Augustyna stanowiło istotny krok ku studiom nad Rodziną Nazaretańską i Jej wpływem na 
każdą ludzką rodzinę14. 

Późniejsi Ojcowie Kościoła coraz bardziej angażowali się w ideę rodziny. Rozumieli ją 
jednak według starożytnej mentalności, która interesowała się nie tyle rodziną partykularną 
(ognisko domowe), co raczej sagą, pokoleniem, rasą i narodem. Dla Izraelity rodziną był „Lud 
Boży”, dla Rzymianina ideałem było „civis Romanus”, a dla ochrzczonego rodziną był Kościół 
katolicki. Święta Rodzina z Nazaretu pojawi się dopiero w XII wieku, kiedy rodzinom zacznie 
się przyznawać większe znaczenie w społeczeństwie15.  
 
 
1.3. Od XI do XVI wieku 
 

Średniowieczne zainteresowanie Świętą Rodziną zostało głównie oparte na egzegezie 
ewangelii dzieciństwa. Pierwszy etap, charakteryzujący się mentalnością monastyczną, 
przypada na wiek XII. Drugi to owoc pojawienia się „nowej mentalności religijnej”, której 
początek przypada również na wiek XII, kiedy to obserwuje się rozkwit szkół miejskich (Saint 
Victor de Paris) oraz narodziny uniwersytetów. Impuls odnowy wiedzy teologicznej opartej 
na rewaloryzacji sensu historyczno-literackiego w Piśmie Świętym doprowadził również do 
odkrycia w Ewangeliach dzieciństwa historii „świętej” i zbawczej. Monastyczna egzegeza 
Ewangelii dzieciństwa jest „okazjonalna”, a więc niezbyt częsta. Duch kontemplacyjny, 
charakterystyczny dla lektury biblijnej, w Ewangeliach dzieciństwa kontempluje przede 
wszystkim tajemnicę Wcielenia jako wydarzenie kulminacyjne tajemnicy zbawienia, a nie 
jako „historię” Jezusa, Maryi i Józefa w Nazarecie. Do przedstawicieli tego kierunku należą 
między innymi: Rupert z Deutz i święty Bernard. W średniowiecznej egzegezie Ewangelii 
dzieciństwa występują cztery sensy biblijne, szczególnie zaś sens literalny i analogiczny. 
Zostały one tak zestawione, że szczególne zainteresowanie jednym lub drugim tkwi w 
zależności od danej epoki lub od określonego środowiska16. 

 
13 Por. F. Filas. Święty Józef człowiek Jezusowi najbliższy. Dz. cyt. s. 75-127. 
14 Por. F. Solà. La Sagrada Familia en los Santos Padres. Dz. cyt. s. 336. 
15 Por. Tamże. s. 336. 
16 Por. J. Calvet. La exégesis medieval de los Evangelios de la Infancia. W: La Sagrada Familia en los primeros 

XVI siglos de la Iglesia. Dz. cyt. s. 365-366. 
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Teologia średniowieczna, przełomu XII i XIII wieku, zagłębia się w Ewangelie 
dzieciństwa, by odeprzeć ataki skierowane na sakrament małżeństwa. Próbuje wyjaśnić jego 
istotę, przyczynę sprawczą, znaczenie, definicję miłości małżeńskiej, w świetle małżeństwa 
ziemskich rodziców Chrystusa. Konkretne małżeństwo w owym okresie staje się 
autorytatywnym argumentem, rzeczywistością historyczną (Hugo od świętego Wiktora) oraz 
danym faktem biblijnym, zgodnie z określoną postawą teologiczną, a nawet kanoniczną17. 

Wybitny przedstawiciel tego okresu, święty Tomasz z Akwinu, omawia osoby Świętej 
Rodziny stawiając pytanie, czy trzeba było, aby Chrystus narodził się z Panny poślubionej 
oraz czy związek Maryi i Józefa był prawdziwym małżeństwem. Odpowiada, że z trzech 
powodów było stosowne, aby Chrystus narodził się z Panny poślubionej: po pierwsze, dla 
Chrystusa, by miał opiekę, po drugie dla Maryi, by uchronić ją przed karą ukamienowania, 
ochronić przed zniesławieniem i zapewnić pomoc. Po trzecie dla Józefa, ze względu na jego 
poświadczenie o narodzeniu Jezusa z Dziewicy oraz dla uznania go ojcem Jezusa według 
prawa. Święty Tomasz podkreśla, że związek między Maryją i Józefem był prawdziwym 
małżeństwem, akcentując ich zgodę na ślub i podjęcie zadania wychowania Jezusa18. 

Kolejne wzmianki na ten temat odnotowujemy w XIV stuleciu u nieznanego autora w 
Meditationes vitae Christi oraz u cystersa Ludolphe’a (†1377) w dziele Vita Jesu Christi, 
zawierającym rozważania o pracy, życiu wspólnym i rozmowach duchowych. Jednakże 
autorzy tego okresu skupiali się głownie na wielkości świętego Józefa, nie przywiązując 
większej uwagi do Jego relacji z bliskimi Mu Osobami w Nazarecie. Równocześnie zaczęto 
szukać odpowiedniego pojęcia, które wskazywałoby na Jezusa, Maryję i Józefa. Skuteczne 
rozwiązanie tej kwestii zaproponował Jan Gerson. W jednej ze swoich homilii, podczas 
soboru w Konstancji w 1416 roku, użył terminu „trójca”. Należał do pierwszych autorów, 
zajmujących się bezpośrednio postacią świętego Józefa. Ukazywał go jednak w relacji do 
Maryi i Jezusa19. 

Należy podkreślić, że temat Świętej Rodziny nie posiadał wśród autorów 
chrześcijańskich XIV-XVI wieku własnej autonomii. Został włączony w ich refleksje nad 
misterium chrześcijaństwa. Szczegóły na temat Rodziny Nazaretańskiej przedstawione przez 
ewangelie apokryficzne lub inne źródła pozabiblijne, stopniowo traciły na znaczeniu. 
Wzrastała natomiast wartość pewnych kwestii doktrynalnych i jurydycznych (macierzyństwo 
Maryi, ojcostwo Józefa, dziewictwo obojga, autentyczność ich małżeństwa). Próbowano 
także zebrać jak największą ilość informacji w celu pełniejszego przedstawienia kwestii 
teologicznych odnoszących się do Świętej Rodziny. Humanizm epoki odrodzenia potrafił 
odnaleźć w średniowiecznej tradycji temat „człowieczeństwa Chrystusa”, żeby go zgłębić i 
przyczynić się do ożywienia życia chrześcijańskiego20. 

W tym duchu pisali o Świętej Rodzinie autorzy hiszpańscy, którzy w XVI wieku 
podkreślali w niej szczególną jedność oraz relacje rodzinne oparte na miłości i rozwinięte w 
intymności i czułości. Opisywali czułość Dzieciątka Jezus w stosunku do Józefa i Maryi, 
natomiast relacje rodzinne pomiędzy Maryją i Józefem pozostawiali na płaszczyźnie 
duchowej. Przedstawiali Rodzinę Świętą jako wzorzec rodziny zjednoczonej w pracy i 
trudach, w modlitwie, w radosnym znoszeniu ubóstwa oraz w radościach przeżywanych w 
szczególnych momentach. Wśród nich, na szczególne wyróżnienie zasługuje nauczanie 

 
17 Por. Tamże. s. 366-367. 
18 Por. Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna. III.29.1-2. 
19 Por. T. Berzal. La Sagrada Familia en los escritores cristianos (siglos XIV-XVI). Dz. cyt. s. 370-371; I. Noye. 

Famille. Dévotion a la Sainte Famille. Dz. cyt. Kol. 85. 
20 Por. Tamże. s. 389. 
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świętej Teresy od Jezusa, które miało wpływ na przyszłość duchowości józefologicznej i 
świętorodzinnej21. 

Do rozwoju mariologii i józefologii przyczynił się także F. Suárez (1548-1617). 
Analizował on temat Świętej Rodziny z teologicznego punktu widzenia w dziełach: „O 
wcieleniu Słowa” (1590) oraz „O tajemnicy życia Chrystusa” (1592). Kwestie odnoszące się do 
Maryi i Józefa interpretował jako „konieczność chrystologiczną”. Nawiązując do świętego 
Tomasza z Akwinu, prezentował ciekawą koncepcję poznania Syna Bożego przez poznanie 
Maryi. Uważał, że podobnie jak odwieczne pochodzenie Chrystusa byłoby niemożliwe do 
wierzenia bez wiary w przedwiecznego Ojca, tak też Jego narodziny w czasie, które się 
dokonały z Matki bez udziału ojca, nie mogły być zrozumiane bez uprzedniego poznania 
Matki Bożej. Według Suáreza, to co się mówi o Maryi, powinno być rozumiane w relacji do 
poznania Chrystusa, jako konieczne wprowadzenie i uzupełnienie. W podobny sposób można 
również mówić o świętym Józefie22.  
 
 
1.4.  W XVII wieku  
 

Po Soborze Trydenckim (1545-1563) nastąpił wzrost zainteresowania Rodziną z 
Nazaretu. W tym czasie powstał najobszerniejszy komentarz do Ewangelii Dziecięctwa, 
którego autorem był Pierre Morales (†1614). Podkreśla on wagę wszystkich aspektów 
dotyczących życia wspólnego w Nazarecie. Jest to pierwszy i bez wątpienia najlepszy traktat 
tego czasu o Świętej Rodzinie. Następnie w pierwszej połowie XVI wieku w Kanadzie zaczęły 
powstawać stowarzyszenia, które nawiązywały bezpośrednio do Rodziny Świętej. Pierwsze 
zostało założone przez człowieka świeckiego - Jérôm’a Le Royer de La Dauversiere, który w 
1630 roku dokonał aktu poświęcenia Świętej Rodzinie samego siebie, swej żony i dzieci. Inne, 
nazwane stowarzyszeniem „Świętej Rodziny Jezusa, Maryi, Józefa”, miało na celu uświęcenie 
rodzin chrześcijańskich na świecie według modelu Rodziny Wcielonego Słowa. Duchowość 
tej wspólnoty braterskiej wyrażała się w doprowadzeniu członków do naśladowania Świętej 
Rodziny23. 

Kult Świętej Rodziny cieszył się wielkim uznaniem w drugiej połowie XVII wieku i 
rozpowszechnił się zwłaszcza we Włoszech, Francji, Belgii, a potem w całej Europie. 
Przekroczywszy rozległe przestrzenie oceanu, dotarł do Ameryki i Kanady, gdzie dzięki 
staraniom bp. Franciszka de Montmorency - Laval i Służebnicy Bożej Małgorzaty Bourgeois 
rozszerzył się i rozkwitł w sprzyjających warunkach. Stanowczość biskupa de Laval, będącego 
wielkim promotorem kultu i naśladowania Świętej Rodziny, spowodowała, że otrzymał on 
dla swej diecezji, od papieża Aleksandra VII bullą z 28.01.1665 roku, pozwolenie na 
celebrowanie święta Świętej Rodziny w drugą niedzielę po Objawieniu Pańskim. Następnie, 
ze względu na warunki klimatyczne, święto przesunięto na drugą niedzielę po 
Zmartwychwstaniu. W oczekiwaniu na własne teksty dla mszy świętej i dla oficjum Świętej 
Rodziny, korzystano z formularzy uroczystości Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. 
Biskup de Laval dał także polecenie zredagowania nowych tekstów własnych dla święta 
Świętej Rodziny, jednak z różnych powodów nie zostały one ukończone, a sam biskup z 
powodu ciężkiej choroby w 1684 roku zrezygnował z pełnienia urzędu biskupa diecezji 
Quebec i wrócił do Francji, gdzie zmarł w 1708 roku. Novum tego święta wywołało obiekcje 

 
21 Por. R. Lamas. La Sagrada Familia en los escritores espirituales y predicadores españoles hasta el siglo XVI 

inclusive. Dz. cyt. s. 426. 
22 Por. T. Berzal. La Sagrada Familia en los escritores cristianos. Dz. cyt. s. 388. 
23 Por. I. Noye. Famille. Dévotion a la Sainte Famille. Dz. cyt. Kol. 87-88.  
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we Francji, która go nie przyjęła i zablokowała jego rozpowszechnianie na inne kraje. Mimo 
tego, w XVII wieku kult Świętej Rodziny szerzył się w Europie spontanicznie, jako reakcja na 
demoralizujące skutki wojny trzydziestoletniej (1618-1648)24. 

Również w Europie znane były pragnienia celebrowania święta Świętej Rodziny. Pius 
VII w 1815 roku zbadał teksty mszy i oficjum Świętej Rodziny przedstawione przez Kapitułę 
Katedralną z Prato (we Włoszech). Nie udzielił im jednak swej aprobaty25. Grzegorz XVI 
5.09.1842 roku zezwolił na celebrowanie święta Świętej Rodziny Stowarzyszeniu z Belley i 
Kamedułom z Montecorone26. Pius IX 20.04.1847 roku podniósł Stowarzyszenie Świętej 
Rodziny z Legie do rangi arcybractwa i obdarzył je w następnych latach łaską odpustów, a 
także zaaprobował dla niej teksty własne na święto Świętej Rodziny. Ten sam papież 
23.03.1865 roku zaaprobował teksty mszalne i oficjum już używane w diecezji Quebec i 
rozciągnął je na całą Kanadę. W tym samym roku w Bolonii powstało Stowarzyszenie Rodzin 
poświęconych Świętej Rodzinie Jezusa, Maryi i Józefa w celu rozpowszechnienia wśród 
rodzin kultu i naśladowania Świętej Rodziny. Stowarzyszenie otrzymało zgodę na 
obchodzenie święta Świętej Rodziny w pierwszą niedzielę po Objawieniu Pańskim. Jeszcze za 
czasów pontyfikatu Piusa IX, przed rozpoczęciem obrad Soboru Watykańskiego I, do Stolicy 
Świętej napływały liczne prośby o zezwolenie na celebrowanie święta Świętej Rodziny. Dnia 
5.01.1870 roku listem Dum supremae, skierowanym do Ojca Franciszka Francoz, papież Pius 
IX zatwierdził Stowarzyszenie Rodzin poświęconych Świętej Rodzinie, założone w Lyonie w 
1861 roku. W taki sposób nadszedł czas do ogłoszenia w sposób uroczysty korzyści 
wypływających z pobożności świętorodzinnej, odczuwanej przez wiele rodzin i wiernych na 
całym świecie27. 
 
 
1.5. Papież Leon XIII  
 

Następca Piusa IX, papież Leon XIII znaczną część swego pontyfikatu poświęcił 
rodzinie i społeczeństwu. Już w dwa miesiące po wyborze na Stolicę Piotrową, w swej 
pierwszej encyklice Inscrutabili Dei consilio z 21.04.1878, analizował choroby społeczne i 
podał Kościołowi skuteczne metody zapobiegania i leczenia tych zagrożeń na poziomie 
duchowym i społecznym. W encyklice Arcanum divinae Sapientiae z 10.02.1880 roku bronił 
małżeństwa chrześcijańskiego, stwierdzając, że to Boża instytucja. Zaś w encyklice Supremi 
Apostolatu z 1.09.1883 i wielu innych dokumentach dodawał wiernym odwagi, szczególnie 
zalecając modlitwę różańcową połączoną z nabożeństwem do świętego Józefa, któremu 
poświęcił encyklikę Quamquam pluries z 15.08.188928. 

 
24 Por. W. Schenk. Rok liturgiczny. W: Wprowadzenie do liturgii. Poznań-Warszawa-Lublin 1967. s. 440, E. 

Miri. La festa della Sacra Familia: da Leone XIII a Benedetto XV. W: La Sacra Famiglia nel Secolo XVIII. Atti del III 
Congresso Internazionale sulla Sacra Famiglia. Barcelona/Begues 6-10.09.1996. Barcelona 1997. s. 59-60. 

25 Por. E. Miri. La festa della Sacra Familia: da Leone XIII a Benedetto XV. Dz. cyt. s. 61. 
26 Por. F. Francoz. Direttorio dell’Associacione delle familie consacrate alla Sacra Familia. Modena 1879. s. 

155. 
27 Por. E. Miri. La festa della Sacra Familia: da Leone XIII a Benedetto XV. Dz. cyt. s. 61-62; Niezmiernie 

aktualnym celem tego stowarzyszenia było ścisłe związanie się rodzin chrześcijańskich ze Świętą Rodziną 
węzłem pobożności, a szczególnie poświęcenie ich Świętej Rodzinie, aby Jezus, Maryja i Józef bronili i otaczali 
opieką jak swoją własność, rodziny, które się im poświęciły. J. Berthier. Kult i naśladowanie Świętej 
Rodziny.Tytuł oryginału: Le culte et l'imitation de la Sainte Famille. Grave 1907. Tłum. z francuskiego A. Bocian. 
Pelplin-Ciechocinek 2003. s. 57. 

28 Por. E. Miri. La festa della Sacra Familia. Dz. cyt. s. 62-63. 
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Także Leon XIII otrzymał wiele próśb o zezwolenie na celebrację święta Świętej 
Rodziny. Napływały one z całego świata, z Kalifornii, z Meksyku (1879), a także z Włoch, gdzie 
Ojciec Luigi Biaschelli rozpowszechnił ruch poświęcania wszystkich rodzin świata Świętej 
Rodzinie 15 sierpnia, w święto Wniebowzięcia Maryi i całkowitego jednoczenia Świętej 
Rodziny w niebie. W roku 1890 napłynęły kolejne prośby o możliwość włączenie święta 
Świętej Rodziny do kalendarza niektórych diecezji oraz wyjaśnienie i ukierunkowanie 
nabożeństwa do Świętej Rodziny29.  

Odpowiadając na oczekiwania biskupów i rodzin, w tym samym 1890 roku papież 
Leon XIII zwrócił się do ekspertów, by zbadali możliwość wprowadzenia kultu Świętej 
Rodziny do liturgii Kościoła i wyjaśnienia jego sensu liturgicznego. Teologowie dali pozytywną 
odpowiedź, podkreślając znaczenie celebracji tajemnicy ukrytego życia rodzinnego Jezusa, 
poddanego Maryi swej Matce i Józefowi swemu Ojcu i opiekunowi. Spowodowało to, że 
Leon XIII w liście Novum argumentum z 20.11.1890 roku potwierdził nadzieję Kościoła na 
odnowę życia rodzinnego i religijnego poprzez uczczenie i naśladowanie Świętej Rodziny. List 
ten stanowił także odpowiedź na aspiracje różnych stowarzyszeń i istniejących już ruchów 
szerzących cześć Świętej Rodziny. W swym liście papież wyraził nadzieję, że wierni czcząc 
Świętą Rodzinę, czcić będą ukryte życie Jezusa, Maryi i Józefa oraz z większym zapałem będą 
realizować cnoty, którymi błyszczała Święta Rodzina. Cnoty te, dające życie wieczne, 
przyczyniały się do rozkwitu życia rodzinnego i społecznego, szczególnie w czasach kryzysu, 
któremu poddana jest rodzina. Papież uważał, że nabożeństwa do Świętej Rodziny wyproszą 
łaskę Chrystusa przez wstawiennictwo Maryi i Józefa oraz pozwolą żyć w ich domu w 
zgodzie, miłości, cierpliwości i uczciwości. Po wydaniu tego listu opublikowano, 
przygotowane przez Kongregację Kultu Bożego, formuły oddania się Świętej Rodzinie i 
stosowne modlitwy. Ojciec święty zadecydował także o połączeniu wszystkich stowarzyszeń 
(bez kongregacji zakonnych) w jedno tak, by centrum jego znajdowało się w Rzymie. Każdy 
zaś biskup mianowałby dla swojej diecezji odpowiedzialnego za grupy na szczeblu 
parafialnym30.  

Leon XIII, chcąc się przyczynić do rozwoju różnych stowarzyszeń i ruchów ku czci 
Świętej Rodziny na całym świecie i odpowiedzieć na wszystkie prośby i pytania, dnia 
18.02.1892 roku zatwierdził Dekret Kongregacji Kultu Bożego z 13.02.1892 roku, aprobując 
nowy statut dla utworzenia jednego stowarzyszenia ku czci Świętej Rodziny. Statut ten został 
opublikowany 23.03.1892 roku. Jednak ostateczne rozwiązanie tej kwestii nastąpiło w liście 
apostolskim Neminem fugit z 14.06.1892 roku, który jest przyjmowany jako „magna carta” 
kultu Świętej Rodziny. W liście tym został zawarty także statut Stowarzyszenia 
Uniwersalnego Rodzin Chrześcijańskich, poświęconych Świętej Rodzinie. Zatwierdzając kult 
Świętej Rodziny w Kościele, Leon XIII zauważył, że wprowadzony we właściwym czasie wśród 
katolików, z każdym dniem coraz bardziej wzrasta. Potwierdzają to zarówno stowarzyszenia 
ustanawiane pod wezwaniem Świętej Rodziny, szczególna cześć, jaką się Jej oddaje, a także 
przywileje i odpusty, których udzielili poprzedni papieże, aby rozbudzić wśród wiernych 
nabożeństwo do Świętej Rodziny. Ci, którzy wstępują do tego Stowarzyszenia, powinni, 
stosownie do zatwierdzonego regulaminu, gromadzić się razem z wszystkimi mieszkańcami 
domu przed obrazem świętej Rodziny, aby oddać należną Jej cześć i starać się z Jej pomocą, 
by wszyscy pragnęli upodobnić się do tego doskonałego wzoru, kształtując dzięki wierze i 
miłości jedno serce i jednego ducha. Leon XIII zatwierdził formułę poświęcenia rodzin 
chrześcijańskich i modlitwę do odmawiania przed obrazem Świętej Rodziny. Dołożył starań, 

 
29 Por. Tamze. s. 63. 
30 Por. Leon XIII. List apostolski. Novum argumentum z 20.11.1890. W: ASS. XXIII (1890). s. 318-319; E. Miri. 

La festa della Sacra Familia. Dz. cyt. s. 64. 
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aby to przekazać biskupom innych diecezji. Zaaprobował regulamin tegoż Stowarzyszenia i 
pragnął zjednoczyć wszystkie stowarzyszenia pod tym wezwaniem w jednym, powszechnego 
Stowarzyszeniu. Uważał, że nie ma nic bardziej zbawiennego i skuteczniejszego dla rodzin niż 
przykład Świętej Rodziny, obejmujący doskonałość wszystkich cnót domowych. Dlatego 
nakazywał zwerbować do tego Stowarzyszenia jak najwięcej rodzin, szczególnie rodzin 
robotniczych, najbardziej narażonych na pokusy osłabienia wiary, by Jezus, Maryja i Józef, 
wzywani w domowych sanktuariach, rozwijali ich miłość, kierowali postępowaniem i 
pobudzali swoim przykładem do cnoty31. 

Papież wskazywał na dobrodziejstwa, jakich można oczekiwać dzięki pobożności i 
związkom ze Świętą Rodziną: postęp w miłosierdziu, świętość obyczajów i atmosferę 
pobożności. Leon XIII był też pierwszym, który wskazał na małżeństwo jako miejsce 
uświęcenia, nadrabiając wielowiekowy brak spojrzenia na rodzinę jako na miejsce postępu 
duchowego i służby w Kościele. Aby pokonać wzrastający w społeczeństwie kryzys moralny, 
Leon XIII szerzył kult Rodziny z Nazaretu, jednocząc różnorodne tendencje i troszcząc się o 
rozwój prawidłowej czci wobec Niej. Kult ten prowadzi - według Papieża - do doskonalenia 
cnót osobistych, na których z kolei kształtują się cnoty społeczne. Ustanowił święto 
Najświętszej Rodziny Nazaretańskiej w trzecią niedzielę po Objawieniu Pańskim, dając 
pozwolenie na jego obchodzenie wszystkim biskupom i zakonom, które go o to prosiły. 
Prośby te napływały do niego ze wszystkich stron świata32. 

20.06.1892 roku został opublikowany dekret Quum nuper, zawierający odpusty i 
przywileje dla Stowarzyszenia i ustalający jako specjalne dni świąteczne dla członków 
wszystkie uroczystości Pańskie, Maryjne i świętego Józefa. Dopiero 8.01.1893 roku ustalono 
święto Świętej Rodziny na niedzielę w czasie oktawy Objawienia Pańskiego, w celu zbliżenia 
uroczystości Bożego Narodzenia i święta Świętej Rodziny33. Dekretem Sanctissimus Dominus 
z 14.06.1893 roku Leon XIII ofiarował diecezjom i rodzinom zakonnym, nowy formularz 
własnego oficjum mszy Świętej Rodziny34. 

Do nauczania Leona XIII na temat Świętej Rodziny często nawiązał Założyciel 
Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny Ojciec Jan Berthier. W swojej książce pt. Kult i 
naśladowanie z 1907 roku, stwierdził on, że kult Świętej Rodziny obejmuje wszystkie 
obowiązki wobec Jezusa, Maryi i Józefa oraz oddawanie należnej czci każdemu z członków tej 
Bożej Rodziny. Zaznaczył, że nie ma nic słuszniejszego, bardziej wzniosłego, ani nic bardziej 
zgodnego z wiarą i katolicką pobożnością. Jego zdaniem kult ten jest tak dawny jak Kościół, 
gdyż chrześcijanie od samego początku wielbili Jezusa Chrystusa, czcili Maryję i świętych w 
niebie, a zatem świętego Józefa, który zajmuje wyjątkowe miejsce wśród świętych i którego 
Ewangelia nazywa „mężem sprawiedliwym" (por. Mt 1,19). Zauważył, że już w pierwszych 
wiekach Kościoła pobożni chrześcijanie w Kartaginie lubili wykonywać i czcić obrazy Jezusa, 

 
31 Por. Leon XIII. List apostolski. Neminem fugit z 14.06.1892. Litterae in forma Brevis de institutione 

Consociationis sacra Familiae unicie et universalis. ASS XXV (1892-93) Roma 1893. s. 8-10. 
32 Leon XIII ubogacił to Stowarzyszenie odpustami, aby zachęcić do zapisywania się doń, a przez to do czci 

Świętej Rodziny, do poświęcenia się Jej i do codziennej modlitwy przed Jej obrazem. Pragnął, by to 

Stowarzyszenie rozpowszechniało się. Zachęcał, do werbowania doń jak najwięcej rodzin. Pokazał nadto łatwe 
praktyki Stowarzyszenia. Chodziło jedynie o poświęcenie swojej rodziny Świętej Rodzinie, o wpisanie tej rodziny 
do księgi Stowarzyszenia i codzienne odmawianie modlitwy przed obrazem przedstawiającym Jezusa, Maryję i 
Józefa. Por. J. Berthier. Kult. 58-60. 

33 Por. Kongregacja kultu Bożego. Dekret z 8.01.1893, ustalający święto Świętej Rodziny w niedzielę w 
oktawie Objawienia Pańskiego. W: ASS XXV (1893) s. 567-570. Cyt. za. E. Miri. La festa della Sacra Familia. Dz. 
cyt. s. 65. 

34 Por. Leon XIII. Dekret. Sanctissimus Dominus z 14.06.1893. W: ASS XXVI (1893) s. 52-53. 
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Maryi i Józefa. W ruinach kościoła świętego Cypriana w Kartaginie znaleziono doskonale 
zachowaną płaskorzeźbę, przedstawiającą Świętą Rodzinę z Nazaretu35. 
 
 
1.6 Wiek XX i XXI 
 

W czasie pontyfikatu Piusa X nie nastąpił rozwój kultu Świętej Rodziny, choć papież 
musiał udzielić odpowiedzi na wiele pytań związanych z liturgią i stopniem tego święta 
względem innych uroczystości. Pius X skupił się bardziej na kulcie świętego Józefa niż na 
kulcie całej Świętej Rodziny. Ostatecznie w 1908 roku, w czasie Międzynarodowego 
Kongresu Maryjnego w Saragossie, została przedstawiona propozycja, by rozszerzyć święto 
Świętej Rodziny na cały Kościół. Następnie 9.03.1912 roku Kongregacja Kultu Bożego 
opublikowała dekret, którym stwierdziła, że gdyby przypadło święto Świętej Rodziny na 
niedzielę, należy je traktować jako simplex (dzisiaj wspomnienie dowolne)36. Wreszcie 
28.04.1914 roku ta sama Kongregacja przyjęła dekret z 28.10.1913, na podstawie którego 
ustaliła święto Świętej Rodziny na 19 dzień stycznia 37 . Spotkało się to dużym 
niezadowoleniem wiernych, którzy musieli obchodzić święto Świętej Rodziny przypadające 
19 stycznia w poszczególne dni tygodnia.  

Sytuacja zmieniła się za pontyfikatu Benedykta XV, który podobnie jak Leon XIII 
wierzył, że nabożeństwo do Świętej Rodziny może wpłynąć na odnowę rodziny i 
społeczeństwa. Nadzieje tę wyraził w swoim Motu proprio: Bonum sane z 24.07.1920 roku. 
Napisał w nim, że wraz ze wzrostem pobożności do świętego Józefa będzie łatwiej wzmocnić 
nabożeństwo do Świętej Rodziny z Nazaretu, której był głową. Jego opieka kieruje wiernych 
do Maryi, a przez Maryję do Jezusa, który będąc im posłuszny uświęcił cnoty rodzinne. 
Czerpiąc z tak wielkiego modelu cnót należy odnawiać rodziny chrześcijańskie38. 

Liczne prośby napływające do Papieża z różnych diecezji, instytutów i od osób 
prywatnych spowodowały, że rozszerzył on święto Świętej Rodziny na cały Kościół 
powszechny39. Uczynił to 26.10.1921 dekretem: Sanctissimus Dominus. Zalecił w nim 
celebrować to święto w stopniu duplex major w niedzielę w oktawie Objawienia Pańskiego. 
Zmotywował i dodał odwagi wszystkim wierzącym, zakonnikom, kapłanom do celebrowania 
święta Świętej Rodziny w całym Kościele dla dobra rodziny i społeczeństwa. Nakazał 
propagowanie stowarzyszenia Świętej Rodziny zaaprobowanego przez Stolicę świętą. 
Zachęcał do uczczenia Rodziny Nazaretańskiej, ogłaszania tajemnicy wcielenia Syna Bożego, 
rozważania i medytowania korzyści wypływających z wcielenia, naśladowania cnót Świętej 
Rodziny przez zwiększenie pobożności względem niej40.  

Następca Benedykta XV - papież Pius XI poświęcił doktrynie małżeńskiej całą 
encyklikę Casti connubii, która stała się podstawowym dokumentem nauczania Kościoła, 
skierowanym przeciwko upadkowi moralności i rozprzestrzenianiu się błędów w stosunku do 
małżeństwa, także wśród wiernych. Jako lekarstwo i środek przeciwko rozprzestrzenianiu się 
owych błędów, Pius XI zaproponował naśladowanie Świętej Rodziny, ponieważ Ona stanowi 

 

35 Por. J. Berthier. Kult. s. 53.  
36 Por. Kongregacja Kultu Bożego. Dekret z 9.12.1912. ASS 4 (1912) 248. Cyt. za E. Miri. La festa della Sacra 

Familia. Dz. cyt. s. 70.  
37 Por. Kongregacji kultu Bożego. Dekret z 28.04.1914. W: ASS 6 (1914) 196-197. 

38 Por. Benedykt XV. Motu proprio: Bonum sane z 24.07.1920. W: AAS 12(1920) s. 314-316. 
39 E. Miri. La festa della Sacra Familia. Dz. cyt. s. 73 
40 Por. Benedykt XV. Dekret. Sanctissimus Dominus z 26.10.1921. W: AAS 13(1921) s. 543-544. E. Miri. La 

festa della Sacra Familia. Dz. cyt. s. 79-82 i 86. 
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dla każdego człowieka szkołę świętości41. Podobnie papież Pius XII, przez wiele lat swojego 
pontyfikatu, głosił obszerną katechezę poświęconą małżeństwu i rodzinie. Wielokrotnie 
proponował Rodzinę z Nazaretu jako wzór dla rodzin chrześcijańskich42.  

Nie inaczej czynił jego następca, papież Jan XXIII, który w kontekście nauki o 
małżeństwie i rodzinie stosunkowo często odwoływał się do modelu Świętej Rodziny. Uważał 
on, że Święta Rodzina nie tylko uczestniczy w wezwaniu do świętości, ale także sama sobą 
tłumaczy zamysł Boga o małżeństwie. Poprzez swój przykład stanowi nieodzowną pomoc dla 
chrześcijańskich małżonków, ukazując im jak żyć zgodnie z „duchem chrześcijańskim”. 
Małżeństwo Maryi i Józefa jest pierwszym małżeństwem, które Jezus „doprowadził do jego 
pierwotnej integralności”, i dlatego odnowa całego świata przez odnowę rodziny powinna 
rozpocząć się od powrotu do Betlejem43. 

Paweł VI upatrywał w Świętej Rodzinie, w Jej tajemnicy Nazaretu, właściwą 
odpowiedź na wezwanie do świętości w życiu małżeńskim. Zestawił pierwszą parę Starego 
Testamentu – Adama i Ewę, z pierwszą parą Nowego – Józefem i Maryją. Podkreślił, że 
Święta Rodzina stanowi szczyt, z którego świętość rozlewa się na całą ziemię44.Upatrywał w 
Świętej Rodzinie świadków życia chrześcijańskiego. Stwierdził, że człowiekowi potrzeba 
dzisiaj bardziej świadków niż nauczycieli. Osoby Świętej Rodziny były takimi właśnie 
świadkami i zarazem nauczycielami45. W swym przemówieniu z 5.01.1964 roku, podkreślił, że 
Nazaret jest szkołą, w której zaczyna się pojmować Jezusa. Nauka ta polega na przyswajaniu 
sztuki milczenia, życia rodzinnego, miłości i pracy46. 

Wiele miejsca małżeństwu i rodzinie poświęcił także papież Jan Paweł II. W czasie 
swego pontyfikatu wielokrotnie wskazywał na Świętą Rodzinę jako wzór świętości, 
nierozerwalności i godności małżeństwa. Ukazywał Nazaret jako miejsce przygotowania Syna 
Bożego do wypełnienia odkupieńczej misji i uświęcenia ludzkiej rodziny, przez zjednoczenie 
się z każdym człowiekiem poprzez wcielenie47. Nazywał Józefa i Maryję cichymi świadkami 
tajemnicy. Podawał ich jako wzór czuwania i modlitwy w celu spotkania przychodzącego 
Zbawiciela48. 

W swym nauczaniu ukazywał odkupienie jako klucz do zrozumienia tajemnicy Świętej 
Rodziny. W tej tajemnicy Jezus jest Drogą Kościoła do Ojca i do człowieka, dlatego do 
szczególnych zadań Kościoła należy skierowanie świadomości i doświadczenia całej ludzkości 
w stronę tajemnicy Chrystusa oraz pomoc w obcowaniu z głębią odkupienia, która jest w 
Jezusie49. 

 
41 Por. Pius XI. List apostolski. Casti connubii z 31.12.1930. Nr 13. W: AAS 22 (1930). s. 539-592. 
42 Zob: Pius XII. Przemówienie do uczestników zebrania Włoskiego Katolickiego Stowarzyszenia Położnych z 

29.10.1951 roku. W: Discorsi e radiomessaggi. XIII. s. 333-353. 
43  Por. K. Wolski: La Sacra Famiglia come modello della santità familiare. W: 

www.isr.org.pl/wydaw/naz_wstęp.htm - 38 k. Data pobrania 23.11.2006.  
44 Por. Paweł VI. Przemówienie. Rodzina szkołą świętości z 04.05.1970. W: AAS 62 (1970). s. 431. 
45 Por. Paweł VI. Przemówienie do członków „Concilium de Laicis” z 2.10.1974 roku. W: AAS 66 (1974). s. 

568. 
46 Por. Paweł VI. Przemówienie w Nazarecie z 5.01.1964; Liturgia godzin. Tom I. Godzina czytań ze święta 

Świętej Rodziny. Cyt. za: KKK 533. 
47 Por. Jan Paweł II. Pod opieką Świętej Rodziny. Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański z dnia 26.12.2004. 

W: ORpol 26 (2005) nr 2. s. 18.; KDK 22 
48 Por. Jan Paweł II. Szopka znakiem wiary. Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański z dnia 12.12.2004. W: 

ORpol 26 (2005) nr 2. s. 15. 
49 Por. Jan Paweł II. Encyklika Redemptor hominis, z dnia 4.03.1979. W: Encykliki Ojca świętego Jana Pawła II. 

Kraków 1998. Nr 10; T. Stramare. La Redenzione: chiave della dottrina di Giovanni Paolo II sulla Santa Famiglia. 
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Tytuł pierwszej encykliki Jana Pawła II ukazuje syntezę chrześcijaństwa i zawiera 
tożsamość Jezusa, Słowa, które stało się ciałem, nazwanego Zbawicielem. Wyjaśnia także 
tożsamość człowieka jako odkupionego. Przedstawia z jednej strony tajemnicę Trójcy Świętej 
i tajemnicę wcielenia, a z drugiej człowieka powołanego do świętości, ale będącego 
grzesznikiem. Relacja między Bogiem a człowiekiem, miłością a jej odrzuceniem dokonuje się 
w przestrzeni nieskończonego miłosierdzia, które nazywa się odkupieniem. Chrystus -Nowy 
Adam, już w samym objawieniu tajemnicy Ojca i Jego miłości objawia w pełni człowieka 
samemu sobie, ukazując mu najwyższe powołanie50. 

Jan Paweł II łączył tajemnicę odkupienia i stworzenia w Jezusie Chrystusie. W Nim 
świat widzialny, stworzony przez Boga dla człowieka, odzyskuje na nowo swą pierwotną więź 
z boskim źródłem mądrości i miłości. Bóg tak umiłował świat, że dał swego Syna (por. J 3, 
16)51. Stworzenie i odkupienie są ze sobą złączone, ponieważ manifestują tę samą miłość 
Boga do człowieka. W wymiarze Boskim, w tajemnicy odkupienia spotyka się dwie trójce: tę 
niebiańską i tę ziemską52. 

Nawiązuje do tego także Katechizm Kościoła Katolickiego, który ukazuje bogactwo 
misteriów Jezusa, zawierając tajemnicę życia Chrystusa, wcielenia i odkupienia jako 
misterium rekapitulacji. Przedstawia tajemnicę Chrystusa od wcielenia aż do paschy. 
Zauważa, że całe życie Chrystusa jest misterium Odkupienia, które przychodzi przez krew 
Krzyża, ale jest już obecne w Jego Wcieleniu i w życiu ukrytym w Nazarecie53. 

Po omówieniu osoby Jezusa, papież rozpatruje miejsce Maryi w tajemnicy Nazaretu. 
Podkreśla, że Maryja nie tylko uczestniczy w ukrytym życiu Jezusa w Nazarecie, ale po 
śmierci Heroda, kiedy nastąpił powrót Świętej Rodziny do Nazaretu, sama rozpoczyna długi 
okres życia ukrytego przez wiarę, która jest właśnie obcowaniem z tajemnicą Boga. Od chwili 
zwiastowania Dziewica-Matka została wprowadzona w całkowitą „nowość” samoobjawienia 
się Boga i stała się świadomą tajemnicy. Maryja przez wiele lat obcuje z tajemnicą swego 
Syna i idzie naprzód w swojej pielgrzymce wiary, w miarę jak Jezus „czynił postępy w 
mądrości (...) i w łasce u Boga i u ludzi” (Łk 2, 52)54.  

Sługa Boży naucza o podwójnym Macierzyństwie Maryi. Maryja jest pierwszą pośród 
tych, „którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je”. Maryja stała się dla swego Syna Matką 
wedle ciała, ale również, już przy zwiastowaniu, przyjęła słowo Boże, któremu uwierzyła, 
była posłuszna (por. Łk 1, 38. 45; 2, 19. 51) i całym swoim życiem wypełniała55. W ten sposób 
stała się także Matką Kościoła. Papież podkreśla szczególną odpowiedniość pomiędzy 
momentem wcielenia Słowa a momentem narodzin Kościoła. Osobą, która łączy te dwa 
momenty, jest Maryja w Nazarecie i Maryja w wieczerniku Zielonych Świąt56.  
 Papież stwierdza, że w samym sercu orędzia Jezusa Chrystusa znajduje się ewangelia 
życia. Nazywa Wcielenie źródłem „wielkiej radości” i objawieniem głębokiego sensu każdych 

 
W: La Sacra Famiglia nel secolo XVIII. Atti del III Congresso Internazionale sulla Sacra Famiglia. 
Barcelona/Begues 6-10.09.1996. Barcelona 1997. s. 127. 

50 Por. KDK 22; RH 13-14. 
51 Por. RH 8. 
52 Por. T. Stramare. La Redenzione: chiave della dottrina di Giovanni Paolo II sulla Santa Famiglia. Dz. cyt. s. 

130-131. 
53 Por. KKK 512-551. 
54 Por. Jan Paweł II. Encyklika: Redemptoris Mater, z dnia 25.03.1987. W: Encykliki Ojca świętego Jana Pawła 

II. Dz. cyt. Nr 17. 
55 Por. Tamże. Nr 20. 
56 Tamże. Nr 24. 
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ludzkich narodzin. Pragnie, by wszystkie wspólnoty domowe, według wzoru Świętej Rodziny, 
pozostały zawsze „sanktuarium życia”, zgodnie z Bożym zamysłem57. 

Papież podkreśla także udział Józefa w tajemnicy Nazaretu. On uczestniczył w tej 
tajemnicy jak nikt inny z ludzi, poza Maryją, Matką Słowa Wcielonego. Nadanie imienia 
Jezusowi przez Józefa oznaczało ojcostwo względem Jezusa, według żydowskiego prawa58. W 
ten sposób Józef współuczestniczy w pełni czasów w wielkiej tajemnicy odkupienia i jest 
prawdziwie „sługą zbawienia”. Jego ojcostwo wyraziło się w sposób konkretny w tym, że 
uczynił ze swego życia służbę, złożył je w ofierze tajemnicy wcielenia i związanej z nią 
odkupieńczej misji. Józef jest tym, którego Bóg wybrał, aby troszczył się o właściwe 
wprowadzenie Syna w świat, z zachowaniem Boskich nakazów i praw ludzkich. Całe tak 
zwane życie „ukryte” Jezusa powierzone zostało opiece Józefa59. Jako powiernik tajemnicy, 
wraz z Maryją, w noc betlejemską, był uprzywilejowanym świadkiem przyjścia na świat Syna 
Bożego, pokłonu pasterzy i Mędrców ze Wschodu (por. Mt 2, 11). Od chwili zwiastowania 
znalazł się Józef wraz z Maryją wewnątrz tajemnicy60. 

Po omówieniu znaczenia Jezusa, Maryi i Józefa w dziele odkupienia, Papież analizuje 
życie Świętej Rodziny jako wspólnoty. Podkreśla, że wcielenie nastąpiło w rodzinie. Jezus 
włączył się w tę pierwszą i podstawową komórkę społeczną, a przez to nadał wartość tej 
najpowszechniejszej ze wszystkich ludzkich instytucji. Dla wierzących, rodzina, będąc 
odblaskiem komunii trynitarnej, wzoruje się na rodzinie nazaretańskiej, w której Odkupiciel 
żył jako człowiek ze swoimi rodzicami. Nazaret jest symbolem „normalności” życia 
codziennego, typowej dla każdej rodziny61. 

Mówiąc o małżeństwie Józefa z Maryją, papież zauważa, że na progu Nowego 
Testamentu, jak niegdyś na początku Starego, staje para małżonków. Jednak, podczas gdy 
małżeństwo Adama i Ewy stało się źródłem zła, małżeństwo Józefa i Maryi stanowi szczyt, z 
którego świętość rozlewa się na całą ziemię. Zbawiciel rozpoczął dzieło zbawienia od tej 
dziewiczej i świętej unii, w której objawia się Jego wszechmocna wola oczyszczenia i 
uświęcenia rodziny, tego sanktuarium miłości i kolebki życia”62. Papież nazywa wcielenie 
świętem rodziny. Bóg, przychodząc na świat w rodzinie ludzkiej, wybrał ją jako pierwszą 
wspólnotę uświęconą przez Jego miłość63. Boska tajemnica wcielenia Słowa pozostaje w 
ścisłym związku z ludzką rodziną. Nie tylko z tą jedną, nazaretańską, ale w jakiś sposób z 
każdą rodziną64. 

W ten sposób tajemnica wcielenia została wpisana w tajemnicę miłości małżeńskiej, a 
Maryja i Józef stali się wzorami pięknej miłości. Przyszłość każdej ludzkiej rodziny zależy od 
tej „pięknej miłości”, która jest miłością wzajemną małżonków, rodziców i dzieci, a także 
miłością wszystkich pokoleń. Ta miłość jest źródłem jedności i mocy rodziny65. 

 
57 Por. Jan Paweł II. Encyklika: Evangelium vitae, z dnia 25.03.1995. W: Encykliki Ojca świętego Jana Pawła II. 

Dz. cyt. Nr 1;6. 
58 Por. Jan Paweł II. Adhortacja apostolska: Redemptoris Custos, z dnia 15.08.1989. W: Adhortacje Ojca 

świętego Jana Pawła II. Kraków 1997. Nr 1-2. 
59 Por. Tamże Nr 8. 
60 Tamże. Nr 10; 15-16. 
61 Por. Jan Paweł II. Rodzina naszą troską. Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański z dnia 31 XII 2000. W: 

ORpol 22 (2001) nr 2. s. 61. 
62 Por. RC 7. 
63 Por. Jan Paweł II. Rodzina nadzieją świata. Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański z dnia 15 XII 2002. W: 

ORpol 24 (2003) nr 2. s. 17. 
64 Por. Jan Paweł II. List apostolski: Gratissimam sane, z dnia 2.02.1994. W: Listy apostolskie Ojca świętego 

Jana Pawła II. Kraków 1997. Nr 2. 
65 Por. Tamże. Nr 20. 
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Sługa Boży wzywa do naśladowania życia Świętej Rodziny. Zachęca do 
kontemplowania Świętej Rodziny i odwzorowywania cnót ludzkich i nadprzyrodzonych we 
współczesnych rodzinach. Umacnia u rodziców świadomość niezbywalnego obowiązku, 
zarówno wobec dzieci, jak i względem społeczeństwa w dawaniu prawdziwego i skutecznego 
świadectwa Ewangelii66. Nazywa kontemplację Świętej Rodziny z Nazaretu źródłem wartości, 
które Kościół pragnie głosić ludziom wszystkich czasów i wszystkich kultur. Nazywa Świętą 
Rodzinę obrazem Kościoła, regułą życia i światłem nadziei67.  

W swym Liście na temat różańca stwierdza, że kontemplując tajemnice Wcielenia, 
ziemskiego życia i odkupienia Syna Bożego człowiek uczy się sakralnego charakteru życia. 
Patrząc na dom w Nazarecie poznaje pierwotną prawdę o rodzinie według planu Bożego, 
uczy się znaczenia zbawczego cierpienia i dostrzega cel, do którego jest wezwany68. 

Kontemplacja prowadzi do poznawania tajemnicy życia w Nazarecie. Papież nazywa 
Świętą Rodzinę szkołą wychowania. W Nazarecie rozpoczęła się wiosna ludzkiego życia Syna 
Bożego i tam przebiegało radosne dzieciństwo Jezusa. W trwale zjednoczonej rodzinie dzieci 
osiągają dojrzałość, przeżywają najbardziej doniosłe doświadczenie bezinteresownej miłości, 
wierności, wzajemnego szacunku i obrony życia69. 

Papież nazywa Świętą Rodzinę Skarbcem, który kształtuje się w sposób definitywny w 
Nowym Przymierzu i znajduje swój wyraz w tajemnicy Świętej Rodziny, w której Oblubieniec 
Boski dokonuje odkupienia wszystkich ludzkich rodzin70. Wzywa rodziny, by wpatrywały się 
w dom nazaretański, skąd Jezus ogłasza „ewangelię rodziny”. Z tego wzniosłego świadectwa 
chrześcijańskie rodziny mogą czerpać moc i mądrość, aby sprostać codziennym 
obowiązkom71. Jednym z tych zadań jest obrona praw i wartości rodziny opartej na 
małżeństwie. Prawa te, będące rzeczywistością ludzką i Boską, należy chronić i umacniać jako 
podstawowe dobro społeczeństwa. Według nauki Soboru Watykańskiego II, należy gorliwie 
popierać dobro małżeństwa i rodziny, przez świadectwo życia i zgodne współdziałanie z 
ludźmi dobrej woli72.  

Według Jana Pawła II, powołanie każdej rodziny chrześcijańskiej polega na 
ukazywaniu, że możliwe jest przeżywanie małżeństwa w sposób całkowicie zgodny z 
zamysłem Bożym oraz z prawdziwymi potrzebami ludzi, samych małżonków, a nade 
wszystko dzieci73. Rodzina zjednoczona, kierująca się tymi zasadami, łatwiej przezwycięża 
próby i trudności, które napotyka na swojej drodze74. 

 
66 Por. Jan Paweł II. Wzorem Świętej Rodziny. Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański z dnia 29 XII 2002. W: 

ORpol 24 (2003) nr 2. s. 24. 
67 Por. Jan Paweł II. Rodzina Syna Bożego. Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański z dnia 27 XII 1998. W: 

ORpol 20 (1999) nr 2. s. 36. 
68 Por. Jan Paweł II. List apostolski: Rosarium Virginis Mariae, z dnia 16.10.2002. Kraków 2002. Nr 25; Jan 

Paweł II. Tajemnica Bożego narodzenia. Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański z dnia 24.12. 2000. W: ORpol 
22 (2001) nr 2. s. 58. 

69 Por. Jan Paweł II. Rodzina Syna Bożego. Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański z dnia 27 XII 1998. W: 
ORpol 20 (1999) nr 2. s. 36-37. 

70 Por. GS 23. 
71 Por. Jan Paweł II. Brońmy Rodziny. Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański z dnia 28 XII 1997. W: ORpol 

19 (1998) nr 2. s. 21. 
72 Por. Jan Paweł II. Dobro rodziny. Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański z dnia 28 XII 2003. W: ORpol 25 

(2004) nr 2. s. 18; KDK 52. 
73 Por. NMI 47. 
74 Por. Jan Paweł II. Wzorem Świętej Rodziny. Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański z dnia 29 XII 2002. W: 

ORpol 24 (2003) nr 2. s. 24; GS. 21. 
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Wobec zagrożeń współczesnej rodziny, papież suponuje pilną potrzebę ponownego 
odkrycia wartości rodziny i dopomożenia jej wszelkimi sposobami, aby była, zgodnie z Bożym 
zamysłem, środowiskiem życia, w którym każde dziecko przychodzące na świat zostaje 
przyjęte od chwili poczęcia z miłością i wdzięcznością. Rodzina ma być miejscem, gdzie 
panuje klimat pokoju, ułatwiający każdemu harmonijny rozwój osobowy i duchowy. W ten 
sposób tak, jak Święta Rodzina stanie się małym „Kościołem domowym”, szkołą cnót ludzkich 
i religijnych75. 

Papież w swoim nauczaniu na temat tajemnicy Nazaretu nakazuje także wielbić Boga 
za dar wcielenia. Nawiązał do Roku Rodziny (1993), który był jednym etapów przygotowania 
do Wielkiego Jubileuszu roku 2000, gdyż skierował myśli i serca w stronę Nazaretu. Pozwolił 
także objąć każdą ludzką rodzinę, która już od początków chrześcijaństwa była określana jako 
„domowy Kościół”76 

W liście apostolskim Tertio millennio adveniente, Ojciec święty wezwał rodziny, by na 
nowo odkryły swą tożsamość w konfrontacji ze Świętą Rodziną. Zauważył, że jako Kościół 
domowy rodzina jest powołana do rozwoju wiary, wspólnoty i służby. Do stylu życia, 
rozumianego jako znak życia trynitarnego, objawionego światu w sposób konkretny w 
Nazarecie. Każda rodzina, która wzoruje się na Świętej Rodzinie, powinna żyć własnym 
powołaniem, dążąc do spotkania z Bogiem77. 

Również papież Benedykt XVI w swych wypowiedziach, szczególnie w okresie Bożego 
Narodzenia, nawiązuje do Świętej Rodziny. Ukazuje udział Maryi i Józefa w tajemnicy 
Wcielenia Syna Bożego. W rozważaniu z 18.12.2005 roku, w oparciu o teksty liturgiczne, 
zachęca do kontemplowania w szczególny sposób postaci Maryi i Józefa, którzy wyjątkowo 
głęboko przeżywali okres oczekiwania i przygotowań poprzedzający narodziny Jezusa. 
Podkreśla znaczenie świętego Józefa, gdyż to ze względu na niego, Dzieciątko według prawa 
należało do pokolenia Dawidowego. Zaznacza, że rola Józefa nie sprowadza się tylko do 
aspektu prawnego. Jest on wzorem człowieka „sprawiedliwego” (Mt 1, 19), który w 
doskonałej zgodzie ze swą Oblubienicą przyjmuje razem z Nią Syna Bożego i czuwa nad Jego 
ludzkim rozwojem. Papież zachęca, by w dniach, które poprzedzają Boże Narodzenie, 
nawiązać duchowy dialog ze świętym Józefem, a przez niego z całą Świętą Rodziną78. 

Mówiąc o roli Maryi w dziele Zbawczym Chrystusa, Benedykt XVI stwierdza, że Święto 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej jest Bramą do Bożego Narodzenia. Matka Jezusa może 
być, lepiej niż ktokolwiek inny, Przewodniczką w poznawaniu, miłowaniu i adorowaniu Syna 
Bożego, który stał się człowiekiem. Święto Niepokalanego Poczęcia wprowadza w atmosferę 
oczekiwania na przyjście Zbawiciela w rodzinie Nazaretańskiej. Do roli Maryi w dziele 
zbawienia Papież nawiązuje także w encyklice Deus caritas est. Nie mówi w niej wprost o 
Świętej Rodzinie, ale wspomina miłość Maryi, którą ubogaciła życie Rodziny Nazaretańskiej, 
przyczyniając się do zrealizowania dzieła Odkupienia79. 

Dlatego papież często powraca do rodzinnej tradycji, która zaraz po uroczystości 
Niepokalanej pozwala ustawiać szopkę, ażeby razem z Maryją, niejako na nowo, przeżywać 

 
75 Por. Jan Paweł II. Rodzina naszą troską. Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański z dnia 31 XII 2000. W: 

OR pol 22 (2001) nr 2. s. 61. 
76 Por. Jan Paweł II. List apostolski: Tertio millennio adveniente, z dnia 10.11.1994. W: Listy apostolskie Ojca 

świętego Jana Pawła II. Dz. cyt. Nr 11; 15; GS 3. 
77 Por. TMA 25; A. Ciancaglini. La spiritualità familiare alla luce della Tertio millennio adveniente. W: La 

Sacra Famiglia nel secolo XVIII. Atti del III Congresso Internazionale sulla Sacra Famiglia. Barcelona/Begues 6-
10.09.1996. Barcelona 1997. s. 731-736. 

78 Por. Benedykt XVI. Opiekun Odkupiciela. Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”, z dnia 18.12.2005.W: 
ORpol. 27 (2006) nr 2. s. 13.  

79 Por. Benedykt XVI. Encyklika. Deus caritas est. Rzym 2005. Nr 41. 
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dni wzniosłego oczekiwania. Budowanie szopki w domu jest, zdaniem Benedykta XVI, 
skutecznym sposobem przekazywania wiary następnym pokoleniom. Szopka pomaga 
kontemplować tajemnicę miłości Boga, który objawił się w ubogiej, grocie betlejemskiej i 
pozwala zrozumieć tajemnicę prawdziwego Bożego Narodzenia, ponieważ mówi o pokorze i 
miłosiernej dobroci Chrystusa, który przynosi radość i pokój80. 

Benedykt XVI korzysta z nauczania Jana Pawła II, zawartego w adhortacji apostolskiej 
Redemptoris Custos. Prezentuje cnoty świętego Józefa, szczególną uwagę poświęcając 
milczeniu, wypełnionemu kontemplacją tajemnicy Boga, w postawie całkowitego 
posłuszeństwa Jego woli. Milczenie Józefa nie świadczy o pustce wewnętrznej, lecz o pełni 
wiary w jego sercu, która kierowała każdą jego myślą i każdym jego czynem. Dzięki temu 
święty Józef razem z Maryją zachował Słowo Boże, które poznał za pośrednictwem świętych 
pism i odnosił je do wydarzeń z życia Jezusa. To milczenie wypełnione było nieustanną 
modlitwą, w której błogosławił Pana, wielbił Jego wolę i zawierzał się bez reszty Bożej 
Opatrzności81. 
 Papież podkreśla, że w zrozumieniu tajemnicy Bożego Narodzenia pomaga wiele 
symboli. Pośród nich jednym z najbogatszych w znaczenie duchowe jest symbol światła, 
które rozprasza ciemności. Nawiązuje on do rzeczywistości, która do głębi porusza człowieka. 
Mówi o świetle dobra, które zwycięża zło, o miłości, która pokonuje nienawiść, o życiu, które 
odnosi zwycięstwo nad śmiercią. Z tym wewnętrznym światłem, światłem Bożym, utożsamia 
Boże Narodzenie, które przypomina ostateczne zwycięstwo miłości Boga nad grzechem i 
śmiercią. Zbawiciel, przychodzący na świat w nazaretańskiej rodzinie, jest „Wschodzącym 
Światłem”, które wskazuje drogę i prowadzi ludzi, wędrujących pośród ciemności i 
niebezpieczeństw świata. Ojciec święty zachęca, by starać się pojąć w pełni wartość tradycji 
bożonarodzeniowych, które należą do dziedzictwa naszej wiary i naszej kultury, aby je 
przekazać innym. Przestrzega, by nie dać się omamić światowym patrzeniem na święta, ale 
otworzyć serca na prawdziwe światło duchowe82.  

Zaleca, by współczesna ludzkość nie zwlekała z przyjęciem Świętej Rodziny do 
domów, miast i narodów w każdym zakątku ziemi. Bez Chrystusa światło rozumu nie 
wystarczy, by oświecić człowieka i świat. Moc Bożego Dziecięcia przyczynia się do tworzenia 
nowego porządku światowego, opartego na sprawiedliwych relacjach etycznych i 
ekonomicznych. Pozwala wzbudzić we wszystkich świadomość, że tworzą jedną „rodzinę”, 
wezwaną do budowania więzi pełnych zaufania oraz odkrycia Prawdy, która czyni wolnym i 
Miłości, która przemienia istnienie83.  
 
 
2. Elementy duchowości świętorodzinnej w niektórych Instytutach Życia Konsekrowanego 
 

Po przeanalizowaniu historii kultu Świętej Rodziny, a przed przystąpieniem do 
omawiania duchowości świętorodzinnej Ojca Jana Berthier i w założonym przez niego 
Zgromadzeniu, warto przyjrzeć się charakterystycznym elementom duchowości 
świętorodzinnej w niektórych Instytutach, żyjących duchem Nazaretańskiej Rodziny. 
Przedmiotem analizy tej części książki będą specyficzne elementy świętorodzinnego rysu 

 
80 Por. Benedykt XVI. Adwentowe oczekiwanie z Maryją. Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański» z dnia 

11 XII 2005. W: ORpol 27(2006) nr 2 .s. 12. 
81 Por. Tamże. s. 13. 
82 Por. Benedykt XVI. Tajemnica Bożego Narodzenia. Audiencja generalna i życzenia świąteczne z dnia 

21.12.2005. W: ORpol 27(2006) nr 2. s. 14. 
83 Por. Benedykt XVI. Dla ciebie, człowieku, Bóg stał się człowiekiem. Bożonarodzeniowe orędzie „Urbi et 

Orbi” z 25.12.2005. W: ORpol 27 (2006) nr 2. s. 22. 

http://www.opoka.org.pl/zycie_kosciola/media/osservatore/
http://www.opoka.org.pl/zycie_kosciola/media/osservatore/
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duchowości w Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, Sióstr Najświętszej Rodziny z 
Nazaretu oraz w życiu Karola de Foucauld i Instytutów powstałych w oparciu o jego regułę. 
 
 
2.1. Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny 
 

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny założyła Bolesława Lament. Uczyniła 
to w 1905 roku w Mohylewie nad Dnieprem, idąc za wewnętrznym natchnieniem Ducha 
Świętego: „aby wszyscy byli jedno” (J 17, 21). Pragnęła przygotować i zrealizować ideę 
zjednoczenia chrześcijan wschodnich z Kościołem Katolickim i umocnić w wierze tych 
katolików, których jedność z Kościołem w tamtych trudnych warunkach była zagrożona84.  

Wśród charakterystycznych cech sylwetki duchowej Matki Bolesławy Lament należy 
wymienić: wierność woli Bożej, żarliwość apostolską, ducha wynagrodzenia oraz 
naśladowanie Świętej Rodziny. Uważała, że każdy dom, czy klasztor ma być domkiem 
Nazaretu, a jego mieszkanki mają naśladować Jezusa Maryję i Józefa, by zasłużyć na miano 
Misjonarek Świętej Rodziny. Sama starała się kroczyć śladami Świętej Rodziny i zachęcała 
Siostry do pielęgnowania modlitewnego skupienia we własnych duszach i w każdym domu 
zakonnym. Ukazywała Świętą Rodzinę jako wzór modlitewnego zjednoczenia z Bogiem i wzór 
do naśladowania w każdej dziedzinie swoich życiowych zadań. Szczególnie akcentowała 
posłuszeństwo, jedność i wzajemną miłość. Przypominała o rozwijaniu ducha rodzinności i 
wzajemnej pomocy w życiu realizowanym według rad ewangelicznych85. Jej duchowość 
formowana na wzorze Świętej Rodziny Nazaretu, w sposób szczególny charakteryzowała się 
heroiczną wiarą wśród przeciwności oraz szukaniem woli Bożej we wszelkiego rodzaju 
doświadczeniach życiowych86.  

Zasadniczy rys duchowości Zgromadzenia, założonego przez Bolesławę Lament, został 
zawarty w Konstytucjach Instytutu. Podano w nich, że Zgromadzenie Sióstr Misjonarek 
Świętej Rodziny kształtuje swoją duchowość na wzorze Świętej Rodziny, która czerpie swój 
ideał jedności z Trójcy Przenajświętszej87. Naśladowanie Świętej Rodziny w posłuszeństwie 
woli Bożej, która przyczyniła się do realizacji zbawczego planu Boga, pomoże Siostrom 
Misjonarkom, odpowiednio do ich posłannictwa, włączyć się w dzieło zbawienia. W ten 
sposób przyczynią się do wzrostu Królestwa Bożego, pracując w duchu swego specjalnego 
powołania, przekazanego przez Matkę Założycielkę88. 

Naśladowanie Świętej Rodziny w Zgromadzeniu Misjonarek ma polegać na chętnym 
przyjmowaniu i wypełnianiu woli Bożej w codzienności z ufnością Bożej Opatrzności. Cechą 
charakterystyczną życia wspólnoty ma być umiłowanie modlitwy, ubóstwa i pracy89. 

W swoich Konstytucjach błogosławiona Bolesława szczególnie akcentowała ducha 
jedności. Troska o jedność Kościoła, która stanowi podstawowe powołanie Sióstr Misjonarek, 
nie może jednak spowodować zapomnienia o osobistej konsekracji zarówno we wzajemnych 

 
84 Por. Bolesława Maria Lament. Bym cię kochała coraz goręcej. Myśli wybrane. Red. J. Babińska. Warszawa 

1997. s. 138. 
85 Por. A. Gronkiewicz. Życie i działalność Bolesławy Marii Lament 1862-1946 Założycielki Zgromadzenia 

Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Warszawa 1990. s. 292; 308-312; B. Lament Dyrektorium Zgromadzenia 
Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Białystok 1944. mps. Tom I. s. 43; Tom II. s. 339. 

86 Por. J. Duchniewski. Bł. Bolesława Lament. W: EK. Tom X. Praca zbiorowa. Red. A. Szostek i inni. Lublin 
2004. Kol. 433. 

87 Por. Konstytucje Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Komorów 1984. Nr 1. 
88 Por. Tamże. Nr 2. 
89 Tamże. Nr 5; B. Lament. Dyrektorium Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Dz. cyt. mps. Tom 

III. s. 52. 
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relacjach, jak i w kontaktach z ludźmi. Powinny one cechować się miłością, szacunkiem, 
pokorą, prostotą i gotowością do służenia innym90. 

Istotnym elementem duchowości Instytutu jest chrystocentryzm. Przejawia się on 
szczególnie przez zjednoczenie z Jezusem Eucharystycznym i kult Serca Jezusowego. Miłość 
do Serca Jezusowego, według wskazań Założycielki, ma być nacechowana duchem 
wynagrodzenia. To zapewni dynamizm i skuteczność pracy apostolskiej właściwej 
Zgromadzeniu91. 

Celem Zgromadzenia jest uświęcenie członkiń w życiu wspólnym przez dążenie do 
miłości drogą rad ewangelicznych. Siostry włączają się w zbawczą misję Chrystusa w Jego 
Mistycznym Ciele poprzez wspomaganie dzieła zjednoczenia Chrześcijan odłączonych, 
oddziaływanie na ludzi dobrej woli, by zbliżyli się i włączyli do jedności Kościoła Katolickiego 
oraz umacnianie katolików tam, gdzie jedność jest zagrożona. Sposobem realizacji tych 
zadań jest modlitwa, apostolskie umartwienie, ofiarna praca oraz formy wychowania i 
nauczania chrześcijańskiego, połączone z ewangelicznym świadectwem życia92. Najświętsza 
Rodzina jest najdoskonalszym wzorem dla sióstr, które wybrały drogę rad ewangelicznych93. 

Według tego wzoru, wychowanie i nauczanie należy oprzeć na zasadach wiary 
katolickiej a wychowanków formować przez życie sakramentalne, budzenie świadomości 
przynależności do Kościoła i odpowiedzialności za jego losy. Proces ten ma przebiegać z 
zachowaniem szacunku dla ludzi o innych przekonaniach religijnych, atmosferze sprzyjającej 
pełniejszemu poznaniu prawdy objawionej. Tylko w oparciu o miłość Boga i bliźniego można 
wyrabiać głębokie zasady życiowe, sumienność i umiłowanie pracy94.  

Codzienne głębokie przeżywanie ofiary mszy świętej jest dla Sióstr Misjonarek 
podstawą kontemplacji ofiarnej miłości serca Jezusowego oraz zachętą do apostolskiego 
umartwienia i wynagrodzenia za grzechy przeciwne jedności w wierze. Przedłużeniem ofiary 
eucharystycznej jest liturgiczna modlitwa dnia, a także, pomagające w realizacji celu 
Zgromadzenia, różne praktyki pobożne95. 

Kolejnym istotnym elementem duchowości świętorodzinnej Sióstr Misjonarek jest 
wspólnota. Ma ona wzorować się na przykładzie Świętej Rodziny, czerpiącej swój ideał 
jedności z Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Realizacja tego ideału jest możliwa dzięki 
zjednoczeniu w liturgii, a także wzajemnej miłości i szacunku96.  

Dyrektorium Zgromadzenia zauważa, że kształtowanie duchowości na wzorze Świętej 
Rodziny ma polegać na poznawaniu życia Jezusa, Maryi i Józefa przez kontemplację ich życia. 
Pomaga w tym studium Pisma św., lektur ascetycznych oraz dzieł Matki Założycielki97. 
Przyczynia się do tego także przeżywanie uroczystości związanych z życiem Świętej Rodziny 
lub poszczególnych Jej Osób. 

Dyrektorium podaje, że ideę zjednoczenia Siostry Misjonarki mają realizować na wzór 
jedności Świętej Rodziny: w sobie, przez zgodność rozumu i woli z Wolą Bożą oraz zgodność 
myśli ze słowem, w Zgromadzeniu przez wspólną modlitwę i rodzinną atmosferę oraz 

 
90 Por. Konstytucje Sióstr MSF. Nr 6. 
91 Por. Tamże. Nr 7. 
92 Tamże. Nr 10-11; 41-44; Dyrektorium Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Komorów 1985. Nr 

9-10; A. Gronkiewicz. Życie i działalność Bolesławy Marii Lament. Dz. cyt. s. 84-86. 
93 Por. B. Lament. Dyrektorium Sióstr MSF. Dz. cyt. mps. Tom I. s. 81. 
94 Por. Konstytucje Sióstr MSF. Nr 45-46 
95 Por. Tamże. Nr 55-68. 
96 Tamże. Nr 74-86; B. Lament. Dyrektorium Sióstr MSF. Dz. cyt. mps. Tom II. s. 381. 
97 Por. Dyrektorium Sióstr MSF. Nr 2-8. 
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wypełnianie obowiązków w miłości, a także w Kościele przez uczestnictwo w liturgii, 
modlitwę oraz prace apostolskie, właściwe Zgromadzeniu98. 
 
 
2.2. Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu 
 

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu założyła 1 października 1875 
roku Franciszka Siedliska99. Odkryła ona w życiu Świętej Rodziny przykład całkowitego 
wzajemnego oddania się w miłości Trójcy Świętej. Jako cel Zgromadzenia określiła 
współdziałanie z Chrystusem i Jego Kościołem w szerzeniu Królestwa Bożej miłości wśród 
siebie i innych, a zwłaszcza w rodzinach100. Realizacja tego zadania wypłynęła z charyzmatu, 
opartego na jedności Świętej Rodziny z Bogiem i między sobą oraz na posłuszeństwie Bożej 
woli101. 

Szukając charakterystycznych elementów świętorodzinnego wymiaru duchowości 
chrześcijańskiej w Zgromadzeniu Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu należy przyjrzeć się 
obrazowi Świętej Rodziny, jaki nosiła w sobie Matka Założycielka, a następnie, jakie cechy 
Nazaretu podkreślała i starała się przekazać swoim duchowym córkom. 

Charakterystyczny obraz Nazaretu błogosławiona Franciszka przedstawiła w 
następujących słowach: „I tak mi się przedstawiło życie naszego Nazaretu: życie miłości. Na 
zewnątrz praca, obowiązek, oddanie się na wszystko, czego Pan Jezus wymaga – a to 
wszystko uprzejmie, miłośnie, wesoło, swobodnie, aby wszystkich do Pana Jezusa pociągnąć. 
Ale tam w głębi duszy, w życiu wewnętrznym – tam najściślejsze złączenie z Panem Bogiem, 
miłość najczystsza, poświęcenie, ofiara ciągła, wyniszczenie siebie, zapomnienie o sobie – 
tam najściślejszy z Panem Bogiem stosunek”102. 

Według Matki Franciszki, życie w Nazarecie powinno być pojmowane jako ukryte, 
pokorne, w posłuszeństwie, ofierze i poświęceniu. Jej zdaniem, nie należy się śpieszyć do 
rzeczy nadzwyczajnych, ale być wiernym w codziennym wypełnianiu zwykłych spraw. Życie w 
Nazarecie powinna cechować jedność zdań, myśli, jeden duch i jeden cel, którym jest wierne 
wypełnianie woli Bożej103. 

Matka Założycielka podkreśla, że życie w Nazarecie nie miało nic z nadzwyczajności 
Taboru, czy Kalwarii. Stanowiło natomiast przygotowanie do ofiary krzyżowej i samo było 
ofiarą. Dlatego też Siostry Nazaretanki powinny dzielić z Jezusem Jego cierpienia i 
upokorzenia. Czując się przez Pana powołane, powinny kroczyć za Nim nieznane, 
upokorzone i wzgardzone. Taka była Najświętsza Rodzina i jeśli chce się do niej upodobnić, 
to trzeba przyjąć poniżenie i wzgardzenie ze strony świata104. 

Z zachwytu Nazaretem powinno wynikać pragnienie naśladowania takiego sposobu 
życia, regulowanego „prawem miłości”. Zaspokojenie tej tęsknoty serca jest możliwe w 
stanie zakonnym. Na podstawie tekstów Matki Założycielki, można wymienić następujące 
cechy Świętej Rodziny w odniesieniu do życia zakonnego jej duchowych córek: wyniszczenie 

 
98 Por. Dyrektorium Sióstr MSF. Nr 49. 
99 Na temat Założycielki i historii powstania Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu zob.: 

Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza. Autobiografia. Rzym 1997; Tejże: Dziennik duchowy. Tom I-II. Rzym 
2001-2002; M. Winowska. Dzieje duszy Franciszki Siedliskiej. Rzym 1999. 

100 Por. Prawo miłości. Konstytucje Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Rzym 2002. Nr 1.1. 
101 Por. Tamże. s. 13-14. 
102 Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza. Dziennik Duchowy. 12.1.1985. Dz. cyt. s. 15. 
103 Por. F. Siedliska. Konferencje. Rzym 1960. s. 26-28. 
104 Por. Tamże. s. 26-37. 
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Chrystusa, głębokie życie duchowe oraz rozszerzanie Królestwa Bożej miłości. Matka 
Franciszka, zgłębiając tajemnicę wcielenia, rozważa przymioty nazaretańskiego życia Jezusa. 
W ubóstwie, pokorze, umartwieniu, prostocie i skrytości przed światem żyła Najświętsza 
Rodzina. Jej życie duchowe przenikało wszelkie zewnętrzne okoliczności. Ona wniosła w życie 
ziemskie element nadprzyrodzoności, ukazując szczęście i miłość, które stanowią wzór i 
zachętę dla każdej rodziny. W tym duchu Siostry Najświętszej Rodziny mają tworzyć i 
rozszerzać Królestwo Bożej Miłości z Nazaretu między sobą i we współczesnym świecie105.  

Zadaniem życia zakonnego w duchu nazaretańskim jest przebywanie w miłości z 
Chrystusem i dążenie do zjednoczenia własnej woli z Bożą. Cechą Zgromadzenia Nazaretanek 
ma być „wewnętrzny stosunek z Panem Jezusem we wszystkich władzach i czynach 
zewnętrznych. Z tego zaś wypływa miłość wspólna”106. Ponadto cechą Nazaretanki jest 
posłuszeństwo, gdyż jedność z przełożonymi jest podstawowym warunkiem przynależności 
do Instytutu107. 

Siostry Nazaretanki oddają się nieodwołalnie Bogu przez praktykę rad 
ewangelicznych. W taki sposób zobowiązują się do radykalnego naśladowania Jezusa108. 
Wzywają pomocy Świętej Rodziny w zachowywaniu ślubów. W celu całkowitego oddania się 
Jezusowi-Oblubieńcowi praktykują ślub czystości. Prowadzą życie cechujące się nazaretańską 
prostotą i gościnnością. Wielką wagę przykładają do pracy i skromnego życia. Podobnie jak 
Chrystus, pragną wsłuchiwać się i wypełniać wolę Bożą109. 

Według Matki Franciszki, Siostry Najświętszej Rodziny z Nazaretu, powinny 
naśladować Jezusa jako chrześcijanki, zakonnice i te, dla których jest wzorem. Kontemplując 
tajemnice ukrytego życia Boskiego Mistrza w Nazarecie, powinny szczególnie zastanawiać się 
nad Jego wyniszczeniem. Syn cieśli, poddany opiekunowi, bez stanowiska, skromnie żyjący w 
domu nazaretańskim. Tego żąda od Sióstr sobie poświęconych - posłuszeństwa, pokory, 
łagodności, doskonałego naśladowania Jego życia ukrytego, przy jednoczesnym 
rezygnowaniu z własnego „ja”. Rozważanie wyniszczania Jezusa w Nazarecie powinno 
wzbudzić pragnienie całkowitego pójścia za nim w życiu ukrytym, aż do zjednoczenia z Nim w 
miłości110. 

Te cechy Najświętszej Rodziny, akcentowane przez błogosławioną Matkę Franciszkę, 
kształtują od przeszło 130 lat duchowość Sióstr Nazaretanek. One to, wierne wskazaniom 
swej Założycielki, przez wpatrywanie się w życie Świętej Rodziny, rozwijają w sobie ducha 
wyrzeczenia, ofiary, modlitwy, kontemplacji oraz aktywności dla Królestwa Bożej miłości111. 

Omawiając świętorodzinny rys duchowości Sióstr Nazaretanek warto zajrzeć do 
Konstytucji, które nazwano „Prawem miłości”. Na samym wstępie podano w nich, że 
duchowość Zgromadzenia wypływa z kontemplacji tajemnicy Nazaretu. Zakorzeniona jest w 
Bożej miłości, a wyraża się w poszukiwaniu Boga w codzienności i odczytywaniu wszystkiego 
w aspekcie Jego świętej woli. Charakteryzuje się prostotą, ukryciem i głębokim 
zjednoczeniem z Bogiem. Źródłem życia duchowego jest Eucharystia, która łączy wszystkich 
skupionych wokół Chrystusa, ożywiając wiarę, modlitwę i pracę112. Znamiennym rysem 

 
105 Por. K. Hołda. Za Jezusem z Nazaretu. Rzym 1979. s. 35-37. 
106 Por. F. Siedliska. Konferencje. Rzym 1960. s. 28. 
107 Por. Tamże. s. 31. 
108 Por. Prawo miłości. Konstytucje. Dz. cyt. Nr 2.1-2.7. 
109 Por. Tamże. Nr 2.8-2.26. 
110 Por. F. Siedliska. Konferencje. Dz. cyt. s. 34-35. 
111 Por. K. Hołda. Za Jezusem z Nazaretu. Dz. cyt. s. 37-38. 
112 Por. Prawo miłości. Konstytucje. Dz. cyt. Nr 1.2. 
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duchowości jest miłość do Chrystusa i Kościoła. Siostry w ten sposób ubogacają świat 
duchem Nazaretu, poprzez działalność apostolską, której centrum stanowi rodzina113.  

Odnośnie do praktyk ascetycznych Matka Założycielka zauważa, że w Zgromadzeniu 
nie ma pokut, umartwień i rzeczy łamiących naturę od zewnątrz, co jednak nie zwalnia od 
czujności, przełamywania siebie, poddawania swej natury woli Bożej. Należy za to 
wprowadzać praktykę jednostajności usposobienia, pokoju i panowania nad sobą. Taki styl 
życia odpowiada dziecku Nazaretu114. 

Życie modlitwy tajemnicy Nazaretu oparte jest na kontemplacji Boga. Zjednoczenie 
Jezusa, Maryi i Józefa rodzi pragnienie ukrytego życia z Chrystusem w Bogu i przeniknięcia 
Jego obecnością. Bliskość Jezusa odczuwana jest szczególnie w Eucharystii, modlitwie 
wspólnotowej, szczególnie w liturgii godzin. W celu zjednoczenia z Bogiem nie może 
zabraknąć także modlitwy osobistej i indywidualnej troski o świętość poprzez nawrócenie 
serca i doskonałość życia. Duże znaczenie ma adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie 
Pisma Świętego, udział w rekolekcjach i dniach skupienia115. 

Konstytucje przypominają, że „prawo miłości” obejmuje nie tylko Boga. W swym 
wymiarze horyzontalnym skierowane jest także na człowieka. Stąd miłość Boga zgromadziła 
Siostry we wspólnocie, by razem przeżywać tajemnicę Nazaretu. W niej powinny tworzyć 
atmosferę jedności i miłości wzajemnej. Wspólne życie ma być nacechowane otwartością, 
szacunkiem, zrozumieniem i zaufaniem. Nie może zabraknąć w nim dialogu, pomocy i 
osobistej wolności116. 

„Prawo miłości” zauważa, że Jezus po okresie przygotowania opuścił Nazaret. W ten 
sposób stał się objawieniem miłości Ojca i dał moc do kontynuowania swojej misji. W 
kontemplacji Świętej Rodziny, według zaleceń Założycielki, Siostry pełnią swą posługę 
apostolską w celu stworzenia wokół siebie jednej rodziny. Święte rodziny są zaczynem 
przemiany i nawrócenia świata, poprzez dialog i współpracę z władzami kościelnymi i 
państwowymi podejmują pracę nad umocnieniem duchowym ludzi117.  

Do tak odpowiedzialnej pracy siostry są przygotowywane przez specjalną formację. W 
czasie jej trwania prowadzi się kandydatki do wzrastania w mądrości i łasce, przez 
rozeznawanie działania Ducha Świętego. W ten sposób przygotowują się one do 
nazaretańskiego życia, misji i oddania się Chrystusowi przez śluby zakonne118. 
 
 
2.3. Świętorodzinny rys duchowości Karola de Foucauld (1858-1916) i Instytutów 

opartych na jego regule 
 

Karol de Foucauld urodził się 15.09.1858 roku w Strasburgu. Pochodził z rodziny 
arystokratycznej. W latach młodzieńczych utracił wiarę. Po ukończeniu szkoły oficerskiej 
odbył służbę wojskową w Oranie. Zainteresował się jednak kulturą arabską, do tego stopnia, 
że w 1882 roku podał się do dymisji i wyjechał do Maroka. Pod wpływem kuzynki i księdza 
Huvelina nawrócił się, a w 1890 roku wstąpił do zakonu Trapistów w Ardenach i przyjął imię 
Alberyk. Od 1895 roku zaczął projektować reguły dla nowych wspólnot, oparte na 
duchowości Świętej Rodziny. W 1897 roku wyjechał do Ziemi Świętej, gdzie prowadził życie 

 
113 Por. Tamże. Nr 1.3-1.5. 
114 Por. F. Siedliska. Konferencje. Dz. cyt. s. 32. 
115 Por. Prawo miłości. Konstytucje. Dz. cyt. Nr 3.1-3.11. 
116 Por. Tamże. Nr 4.1-4.10. 
117 Por. Tamże. Nr 5.1-5.8. 
118 Tamże. Nr 6.3. 
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kontemplacyjne przy klasztorze Klarysek w Nazarecie. W 1901 przyjął święcenia kapłańskie. 
W tym samym roku osiedlił się na pustelni Beni Abbes, służąc tubylcom i pełniąc funkcję 
duszpasterza garnizonów francuskich w Algierze. Zabiegał o zniesienie niewolnictwa. Od 
1904 przebywał na Saharze w pustelni Tamanrasset. W latach 1908-1913 kilkakrotnie 
odwiedził Francję, w celu zorganizowania stowarzyszeń świeckich pomocników misji 
afrykańskich. Zginął zastrzelony przez członka muzułmańskiej sekty 1.12.1916 roku.  

Na podstawie napisanych przez niego reguł, w 1933 roku powstało Zgromadzenie 
Małych Braci Jezusa, a w 1939 roku Małych Sióstr Jezusa oraz Małych Braci i Małych Sióstr od 
Ewangelii, jak również kilka Instytutów świeckich, grup nieformalnych i stowarzyszeń119. Od 
swych następców Karol de Foucauld wymagał, by nie szczędzili czasu na modlitwę i 
kontemplację. Wzorował się na świętej Teresie od Jezusa, z tą różnicą, że Teresa 
koncentrowała się wokół męki Jezusa, zaś brat Karol w zależności od okresu liturgicznego 
rozważał tajemnice związane z życiem Świętej Rodziny. Jako przedmiot kontemplacji 
podawał żłóbek, świątynię Jerozolimską czy Kanę Galilejską, podkreślając miejsca związane z 
osobami Świętej Rodziny. Jego duchowość, oparta o Pismo Święte i sakramenty, a zawsze 
zgodna z nauczaniem Kościoła, była jednak niepowtarzalna. W życiu zakonnym akcentował 
rolę braterstwa i gotowości misyjnej120. 

Świętorodzinny wymiar duchowości Karola de Foucauld oparty był na idei pustyni. 
Charakteryzował się z jednej strony surowością życia i kontemplacją prowadzącą do 
zjednoczenia z Bogiem, według wskazań Teresy od Jezusa i Jana od Krzyża. Z drugiej 
natomiast odznaczał się aktywnością misjonarską, polegającą na ewangelizacji i świadectwie 
życia przez obecność i pracę fizyczną, braterstwo i przyjaźń z ubogimi. Praca była dla niego 
zarówno utrzymaniem, realizacją ubóstwa oraz naśladowaniem ukrytego życia Jezusa w 
Nazarecie121. Chrystocentryzm duchowości Karola de Foucauld polegał na intymnej więzi z 
Chrystusem, a składał się głównie z pobożności eucharystycznej i adoracji Najświętszego 
Sakramentu. Stanowił kompilację reguły benedyktyńskiej oraz francuskiej szkoły duchowości 
prezentowanej między innymi przez Piotra de Bèrulle i szkołę sulpicjańską122. Głęboko 
propagował nabożeństwo do Serca Jezusowego. W tym Sercu potrafił objąć i umiłować 
wszystkich maluczkich i opuszczonych123. 

Te charakterystyczne elementy świętorodzinnego wymiaru duchowości Karola de 
Foucauld zostały zawarte w jego regułach. Na ich podstawie powstały zgromadzenia żyjące 
duchem świętorodzinnym. Swoje reguły tworzył z myślą o innych ludziach pragnących 
naśladować Chrystusa w podobny sposób jak on to czynił. Zawarty w nich rys jego 
duchowości emanował pobożnością eucharystyczną i ewangelijną, charakterystyczną dla 
ducha ubóstwa i skrytości życia Nazaretu oraz jedności tworzących Go osób124. Mali Bracia i 
Siostry w swym życiu naśladują Świętą Rodzinę, żyjąc wśród biednych i dzieląc ich trudy, 
prace, codzienność. Charakteryzują się miłością bliźniego i gościnnością. Ich duchowe 
bogactwo wypływa z głębokiej więzi z Chrystusem, umacnianej przez codzienną, minimum 
godzinną, adorację Najświętszego Sakramentu i raz w tygodniu adorację całonocną125.  

 
119 Por. A. Baś., K. Kuźmak. Foucauld Charles. W: EK. Tom V. Praca zbiorowa. Red. L. Bieńkowski i inni. Lublin 

1989. Kol 417-418. 
120 Por. T. Micewicz. Światła pustyni. Duchowość Karola de Foucauld. Katowice 1984. s. 152-154. 
121 Por. A. Baś., K. Kuźmak. Foucauld Charles. Dz. cyt. Kol. 418. 
122 Por. Tamże. Kol. 418. 
123 Por. T. Micewicz. Światła pustyni. Dz. cyt. s. 154 i 163. 
124 Por. Tamże. s. 167-168. 
125 Tamże. s. 170-171. 
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Wszyscy Mali Bracia i Siostry podjęli wzór życia swego nauczyciela w potrójnym 
wymiarze. Obejmuje on obecność przed Bogiem (adoracja, nocne czuwania, dni pustyni), 
obecność przed ludźmi (m.in. praca fizyczna) oraz powszechne braterstwo cechujące się 
miłością, gościnnością i przyjaźnią dla wszystkich. Ich duchowość promieniuje także na osoby 
świeckie, które podjęły wezwanie do życia ukrytego w świecie i realizacji ideału Ewangelii. 
Każda z nich ma swój własny charyzmat, mieszczący się jednak w duchowości rodziny Karola 
de Foucauld126.  

Chronologicznie pierwsze powstały Małe Siostry Serca Jezusa w lipcu 1933 roku. 
Początkowo dały pierwszeństwo elementom kontemplacyjnym. Natomiast najliczniejsze są 
Małe Siostry Jezusa, powstałe w 1939 roku. Ich rozwój nie rozpoczął się od życia 
kontemplacyjnego, lecz czynnego wśród ludzi biednych i potrzebujących pomocy. Mali Bracia 
powstali, gdy kilku kleryków i kapłanów zapragnęło żyć ideałem brata Karola. W 1933 roku 
pięciu pierwszych Małych Braci zamieszkało w Oranie, kładąc nacisk na stałe milczenie i 
adorację Najświętszego Sakramentu. Po wojnie postanowili przepoić życiem 
kontemplacyjnym serca ludzi. W 1950 roku postali Mali Bracia Ewangelii, którzy ewangelizują 
słowem przez pracę duszpasterską katechetyczną i rekolekcyjną. W 1963 roku powstały 
Małe Siostry Ewangelii, zaś ostatnią fundacją zakonną była Unia Nazaretu, grupująca 
personel lekarski i poświęcająca się pracy z upośledzonymi fizycznie i umysłowo127. Świętami 
patronalnymi wspólnoty brata Karola są święta Bożego Narodzenia, kiedy w czasie mszy o 
północy (tzw. Pasterki) odnawiają swe śluby oraz 1 grudnia - dzień śmierci brata Karola128. 
 Podsumowując rozdział należy podkreślić dosyć skromną wiedzę współczesnej 
teologii na temat duchowości Świętej Rodziny i opartej na niej duchowości świętorodzinnej. 
Kult Nazaretańskiej Rodziny został rozpowszechniony w zasadzie dopiero od czasu 
pontyfikatu Leona XIII, choć nabożeństwo do Jezusa, Maryi i Józefa zaczęło się rozwijać od 
pierwszej połowy XVII wieku. Kult rozpowszechniał się wraz z dojrzewaniem w świecie 
pojęcia rodziny. Wiele miejsca temu tematowi poświęcił sługa Boży Jan Paweł II. Przybliżył on 
zadania Jezusa, Maryi i Józefa w dziele zbawienia. Zachęcił do kontemplacji tajemnicy 
Nazaretu i podkreślił potrzebę naśladowania Świętej Rodziny we współczesnym świecie.  
 Dzisiaj, w dobie zagrożenia małżeństwa i rodziny, w wielu miejscach suponuje się 
ponowne odkrycie bogactwa duchowego rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Czynią to szczególnie 
Instytuty czczące Świętą Rodzinę z Nazaretu, które szerzą w świecie jej pobożność i zachęcają 
do naśladowania jej cnót w codzienności życia. Akcentują przy tym różne elementy 
świętorodzinnego wymiaru duchowości. Do zasobności tego skarbca z pewnością przysłużył 
się Sługa Boży Jan Berthier, którego wskazania dotyczące kultu i naśladowania Świętej 
Rodziny, zostaną omówione w następnym rozdziale. 
 
 
ROZDZIAŁ II 
 
ZNACZENIE ŻYCIA I DZIEŁA JANA BERTHIER DLA ROZWOJU DUCHOWOŚCI 
ŚWIĘTORODZINNEJ 
 
 Po przedstawieniu elementów duchowości świętorodzinnej, charakterystycznych dla 
niektórych Zgromadzeń zakonnych, wypada podjąć próbę analizy specyficznych rysów 
sanctafamiliaritas, prezentowanej w życiu i nauczaniu księdza Jana Berthier. Z tego względu 

 
126 Tamże. s. 179-180. 
127 Tamże. s. 176-178. 
128 Tamże. s. 182. 
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w tym rozdziale uwaga zostanie skupiona na sylwetce Ojca Założyciela Zgromadzenia 
Misjonarzy Świętej Rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem tła historycznego, w którym 
przyszło mu żyć, a także na rozwijających się elementach jego charyzmatu i duchowości 
chrześcijańskiej. 
 
 
1. Sylwetka Jana Berthier na tle epoki 
 

Sługa Boży Jan Berthier żył w czasach niepokojów i napięć politycznych. Spuścizna 
rewolucji francuskiej i próby przywrócenia monarchii wpływały na postawę kleru i w pewien 
sposób warunkowały funkcjonowanie Kościoła. Przychylna polityka władz względem Kościoła 
przyczyniała się do wzrostu powołań, rozwoju pobożności i rozkwitu życia duchowego, 
natomiast polityka restrykcyjna, zamykająca klasztory i ograniczająca możliwość 
duszpasterskiej działalności Kościoła, wpływała negatywnie na życie i wiarę ludzi tej epoki. 
Dlatego też w celu lepszego zrozumienia sylwetki sługi Bożego Jana Berthier, Założyciela 
Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, należy naświetlić sytuację społeczno-polityczną i 
religijną czasów, w których żył. 
 
 
1.1. W połowie XIX wieku 
 

I połowa XIX wieku, w której urodził się i wzrastał późniejszy Założyciel Zgromadzenia 
Misjonarzy Świętej Rodziny, charakteryzowała się stopniowym rozwojem duchowym, 
polegającym na uwolnieniu od starych struktur i połączeniu reformy religijnej z cywilną. 
Obecne w tym czasie pragnienie odrodzenia się Kościoła wynikało z faktu, że do rewolucji 
Kościół w krajach katolickich był zależny od woli monarchów i często przez nich 
wykorzystywany do celów politycznych. Episkopat, z małymi wyjątkami, przynależał do 
arystokracji. Chciano zrezygnować z przeszłości i pozwolić się prowadzić Duchowi Świętemu. 
W taki sposób pojawiły się nowe kierunki duchowe, wypływające z pragnienia wyrażenia 
własnej wiary, przemienionej i odnowionej129.  

Ta wrażliwość religijna była doświadczeniem duchowym, które stanowiło antidotum 
na osiemnastowieczny racjonalizm i dziedzictwo rewolucji. Symptomy odrodzenia ujawniły 
się w różnych ruchach religijnych i w postaciach reprezentujących ten okres. Typowym 
przejawem odnowy był romantyzm, który był, co prawda, pewnego rodzaju powrotem do 
przeszłości, do duchowości tradycyjnej, to jednak w swej istocie był ruchem kulturowym 
znajdującym swój wyraz w filozofii, kulturze i sztuce, wrażliwości, obyczajowości i 
duchowości. Nie był nostalgią za przeszłością, ale jej przypomnieniem, które odcisnęło się na 
sposobie bycia i działania w I połowie XIX wieku i dało formę nowym wyrazom religijności 
człowieka tego okresu. W tym ruchu, częściej niż postacie mistyków, można było spotkać 
ascetów i mistrzów duchowych, zaangażowanych w działalność charytatywną i ożywienie 
kultu i pobożności. Stąd zrodziły się praktyki pobożnościowe i kulty Najświętszego Serca, 
Eucharystii, Matki Bożej, które bezpośrednio wpłynęły na kształtowanie się duchowości Jana 
Berthier130.  

Wraz z odnową duchową można było zaobserwować nowy dynamizm w życiu 
kapłańskim, zakonnym i w duszpasterstwie parafialnym (Jan Maria Vianney 1786-1859). 

 
129 Por. Historia duchowości. Tom VI. Duchowość chrześcijańska czasów współczesnych. Praca zbiorowa. Red. 

L. Boriello. Kraków 1998. s. 79-80. 
130 Por. Tamże. s. 80-81. 
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Wpłynęło to znacznie na wzrost duchowości ludu. Kapłan miał dążyć do naśladowania 
Chrystusa, być świętym i poświęcać się dziełom miłosierdzia. Nastąpiło odrodzenie pewnych 
sektorów duchowości jak: monastycyzm i mistycyzm. Zwłaszcza we Francji, gdzie postawa 
antyrewolucyjna wyraziła się w jaskrawy sposób, odnotowano wzrost roli papiestwa. 
Decydującym elementem eklezjalności była absolutna wierność papieżowi131. 

Fale rewolucji, która przeszła przez Europę w 1848 roku, dosięgły najpierw Francję. 
Wiadomość o powstaniu republiki napełniła katolików obawą, wypływającą z tragicznych 
wspomnień rewolucji 1789 roku. Jednakże rewolucjoniści 1848 roku zachowywali się z 
szacunkiem wobec Kościoła. Rewolucja ta, ze względu na swe socjalistyczne inspiracje, była 
dla katolików francuskich problemem złożonym. Rozruchy lipcowe spowodowały, 
zaniepokojenie Kościoła o to, że wraz z tradycyjnym porządkiem społecznym, zagrożona jest 
religia i moralność. Udzielając poparcia posunięciom Zgromadzenia Narodowego, usiłującego 
ograniczyć wpływ lewicy, katolicy stali się równocześnie przeciwnikami socjalizmu i 
antyrepublikanami. Napoleon III doceniał moralną i społeczną wartość religii. W 
przeciwdziałaniu skutkom propagandy rewolucyjnej rząd pomagał Kościołowi między innymi 
przez tłumienie tendencji wrogich religii w szkolnictwie państwowym. Kościół zaś przyciągnął 
do siebie część burżuazji, która widziała w nim gwarancję utrzymania porządku społecznego. 
Odzyskanie autorytetu przez religię i poprawa stanu materialnego kleru wiejskiego wpłynęły 
na wzrost powołań kapłańskich i powstawanie nowych zgromadzeń zakonnych. Kościół 
przeniknął do państwowego szkolnictwa i rozwinął szkoły katolickie. Zachęcił katolików do 
współpracy w dziedzinie społecznej132. 

Jednak upadek cesarstwa we wrześniu 1870 roku, spowodował zaniepokojenie 
katolików. Wzmogły się wystąpienia antyklerykalne, zwłaszcza w Paryżu i Lyonie. Działalność 
mająca powstrzymać upadek życia religijnego docierała tylko do burżuazji w małych 
miastach. Natomiast na wsiach nastąpiło zaniedbywanie się ludności pod względem 
religijnym. Ludzie zaczęli odchodzić od religii. Znaczna liczba ludzi została dotknięta 
obojętnością religijną, zaś praktyki były raczej wyrazem konformizmu społecznego niż wiary. 
Dostrzegano, że proletariat robotniczy znajduje się na marginesie Kościoła, gdyż uważał kler 
za sprzymierzony z siłami konserwatyzmu. Kościół tracił poparcie mas, jednak odzyskał 
wpływy klasy średniej (1850-1875)133.  

Również świat intelektualny, sprzyjający pozytywizmowi racjonalistycznemu, 
stopniowo oddalał się od wiary chrześcijańskiej. Kościół, zamiast przemyśleć metody 
apostolatu, poprzestał na zinstytucjonalizowaniu metod wypróbowanych w poprzednich 
dziesięcioleciach Obserwowało się braki dobrego przygotowania w seminariach. Nie uczono 
kontaktu z indyferentnymi masami i uwzględniania potrzeb nowych klas społecznych. 
Dochodziło do sporów wewnątrz Kościoła. Błędem było także zaangażowanie w 
odrestaurowanie monarchii w chwili, kiedy republika wydawała się symbolem postępu i 
gwarancją emancypacji warstw społecznych. Dojście do władzy republikańskich 
przedstawicieli klas średnich, kierujących się racjami ideologicznymi i praktycznymi, skłaniał 
do złamania potężnej instytucji Kościoła na korzyść państwa. Ponadto rozszerzał się 
pozytywizm nacechowany wiarą w rozum i postęp przyspieszając zastąpienie ery 
teologicznej przez cywilizację naukową. Ze względu na wpływ zakonów na nauczanie, 
zaczęto zamykać klasztory i wprowadzono prawo szkolne, odbierające nauce religii charakter 
obowiązkowy, a z czasem usuwano zakonników ze szkół państwowych. Sekularyzacja 
szkolnictwa była podstawą laicyzacji całego społeczeństwa. Towarzyszyły temu: sekularyzacja 

 
131 Tamże. s. 17. 
132 Por. Historia Kościoła. Tom V. Praca zbiorowa. Red. R. Aubert. Warszawa 1985. s. 24-25. 
133 Por. Tamże. 55-56. 
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głównych służb publicznych, zniesienie instytucji kapelanów wojskowych, usunięcie symboli 
religijnych ze szkół, szpitali, sądów, zniesienie publicznych modłów przed rozpoczęciem 
obrad parlamentu, przekształcenie opieki społecznej w instytucję świecką134.  

Kościół usiłował złagodzić skutki laicyzacji, tworząc szkoły katolickie. Jednak nastąpiła 
nowa ofensywa antyklerykalna. Miała ona na celu regulację statusu zgromadzeń zakonnych, 
w taki sposób, by państwo mogło kontrolować ich wpływ na społeczeństwo. Natomiast 
ustawa z 1 lipca 1901 roku doprowadziła wiosną 1903 roku do rozproszenia 30000 
zakonników. W 1905 przegłosowano w parlamencie ustawę oddzielającą Kościół od państwa. 
Jednak nowa generacja księży wychowana na nauczaniu Leona XIII rozpoczęła działanie na 
rzecz przystosowania Kościoła do wymagań epoki135. 
 
 
1.2. Za pontyfikatu Leona XIII  
 

Wielki wkład w odnowę religijną ludzi przełomu XIX i XX stulecia miał Ojciec święty 
Leon XIII. Papież ten postawił sobie dwa główne cele do zrealizowania. Pierwszy to 
przywrócenie chrześcijańskiego życia w społeczeństwach i w rodzinach, drugi to połączenie 
wszystkich Kościołów. O tym traktują jego encykliki, w których jako główną przyczynę zła 
podaje odwrócenie się od Boga i odrzucenie Kościoła136. 

Leon XIII podjął wysiłek pojednania Kościoła z nowożytną kulturą. W stosunkach z 
Francją usiłował pogodzić katolików z republiką. Ujął to w encyklikach Nobilissima Gallorum 
(1884), oraz Au millieu des sollicitudes (1892)137. W encyklice Inscrutabili (21.04.1878), 
wskazywał na dewaluację podstawowych norm życia społecznego, z których usunięto 
motywację chrześcijańską, odrzucono prawdę objawioną i wypływającą z niej etykę życia 
prywatnego i publicznego. Towarzyszyło temu zanikanie autorytetu papieża i Kościoła. 
Wpływy Kościoła chciano zastąpić hasłami nowoczesności, absolutnej wolności sumienia i 
słowa. Leon XIII widział potrzebę obrony wartości nieprzemijających, na których tylko może 
być budowana prawdziwa kultura i cywilizacja. Chciał podjąć tę misję poprzez obronę 
wartości podstawowych, do których zaliczył rodzinę, życie społeczne i państwowe, a także 
dążenie do wieczności138. 

Papież występował zarówno przeciwko rewolucji społecznej na zasadach marksizmu, 
jak i przeciwko swobodzie kapitalistów w manipulowaniu dobrami pod kątem egoistycznego 
zysku. Zgłaszał gotowość Kościoła do czynnego współuczestnictwa w tworzeniu organizacji 
społecznych w duchu sprawiedliwości i rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych znacznej 
części społeczeństwa. Jego propozycje nie dotyczyły tylko zaspokojenia potrzeb 
materialnych, ale odnosiły się do ochrony zagrożonych instytucji społecznych, jakimi są 
rodzina i małżeństwo. Chciał także pozyskać na nowo dla Kościoła tych, którzy zniechęceni 
obojętnością Kościoła wobec ludzkich problemów wcześniej od niego odeszli. Wszystkie te 
zagadnienia zawarł w encyklice Rerum novarum (15.05.1891). Jednym z jej celów było 
uporządkowanie społecznych wizji nurtujących katolickie środowiska oraz sformułowanie 
jednolitej doktryny kościelnej na ten temat i dostosowanie do niej praktyki Kościoła139. 

 
134 Tamże. s. 56-57. 
135 Tamże. s. 58-61. 
136 Por. Leon XIII żywot i prace. Praca zbiorowa. Red. A. Szlagowski i inni. Warszawa 1902. s. 125-126. 
137 Por. B. Kumor. Historia Kościoła. Tom VII. Lublin 2003. s. 211-212. 
138 Por. Z. Zieliński. Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków. Tom I. Poznań 1986. s. 243-244. 
139 Por. Tamże. s. 249-250. 
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Encyklika ta miała ogromne znaczenie w walce o obronę godności i fundamentalnych 
praw człowieka. Od końca XVIII i przez cały XIX wiek miał miejsce ogromny rozwój 
uprzemysłowienia. Wraz z jego wzrostem nastąpił przypływ ludności do miast, nastąpił 
wzrost rozwarstwienia społecznego. Burżuazja, dzięki handlowi, technice i produkcji, stała się 
najbogatszym czynnikiem w państwach, brała udział w rządzeniu i miała wpływ na życie 
społeczno-kulturalne. Światopogląd burżuazyjny opierał się na racjonalizmie, liberalizmie i 
naturalizmie. Zagadnienia natury religijnej schodziły na dalszy plan140. 

Do grup najbardziej zaniedbanych należała młodzież, rzemieślnicy i robotnicy rolni. 
Grupy te zostały zauważone przez rozwijający się katolicyzm, ożywiony działalnością 
społeczną, który akcentując społeczny wymiar religii podjął działalność opartą na 
różnorodnych poglądach i katolickich szkołach społecznych. Społeczny wymiar religii 
dostrzegano przede wszystkim na przykładzie rodziny. Mówiąc o ideale wskazywano Świętą 
Rodzinę z Nazaretu. Kościół swą opieką otoczył młodzież rzemieślniczą, robotników rolnych i 
chłopów, gdyż oni byli najbardziej zaniedbani w zakresie ekonomicznym, oświatowym i 
moralnym. Młodzi ludzie w poszukiwaniu zawodu często opuszczali wieś, odrywali się od 
swojej rodziny i powiększali zagubienie egzystencjalno-moralne141. 

Rozwiązanie kwestii społecznej strona katolicka widziała w praktycznej działalności 
charytatywnej oraz pracy teoretyczno-organizacyjnej. Podkreślano konieczność oparcia na 
dekalogu i władzy ojcowskiej. Religia wraz z władzą publiczną miała być czynnikiem 
jednoczącym. Podstawą życia społecznego miała być religia, własność prywatna, rodzina i 
praca. Katolicki ruch społeczny zyskał poparcie Leona XIII, który w licznych encyklikach 
zajmował się między innymi zagadnieniem porządku społecznego, jego podstawami i 
formami, a także organizacją społeczną, władzą państwową i jej genezą, chrześcijańskim 
ustrojem państwa, wolnością człowieka i obowiązkami społecznymi katolików142. 

Leon XIII stwierdził, że rodzina jest koniecznym warunkiem wszystkich społeczeństw 
we wszystkich czasach. Ona stanowi zalążek, z którego rozwija się cały społeczny organizm. 
Przedstawia małżeństwo we wszystkich jego charakterystycznych wymiarach, jak pełny 
trwałości i siły Sakrament. Przyrównuje małżeństwo chrześcijańskie do zjednoczenia 
Chrystusa z Kościołem, które posiada znamię jedności, świętości i nierozerwalności. W 
encyklice „Arcanum Divinae” (10.02.1880), papież umocnił podstawy życia rodzinnego i 
społecznego, wyłożył naukę katolicką o społeczności i małżeństwie, podkreślając, że dobro 
społeczeństwa zależy od dobrych obyczajów poszczególnych członków rodziny143. 

Innym założeniem Leona XIII było przywrócenie nauce kościelnej autorytetu w 
świecie intelektualnym i przekonanie, iż wiara nie sprzeciwia się wiedzy. Musiał w tym celu 
pokonać opory narosłe od Oświecenia, przez czasy rewolucji, kantyzm i heglizm, a także 
wyrosłe na gruncie kościelnym tradycjonalizm i ontologizm. Uważał, że nauka katolicka może 
zostać odbudowana na bazie autentycznego tomizmu, wzbogaconego o dorobek myśli 
współczesnej. Tomizm doskonale adoptował się do warunków nowożytnych, gdyż łączył w 
sobie Objawienie z dorobkiem starożytnej filozofii. Zerwał podstawy, na których bazowała 
cywilizacja zachodnia aż do czasów Oświecenia. Nauka ta została przedstawiona w encyklice 
Aeterni Patris (4.08.1879) 144 . Dostrzegł w niej przeciętny poziom intelektualny kleru 

 
140 Por. B. Kumor. Historia Kościoła. Tom VII. Dz. cyt. s. 292. 
141 Por. M. Banaszak. Historia Kościoła Katolickiego. Tom III*. Warszawa 1991. s. 346. 
142 Por. B. Kumor. Historia Kościoła. Tom VII. Dz. cyt. s. 295-301. 
143 Por. Leon XIII żywot i prace. Dz. cyt. s. 128-130. 
144 Por. Z. Zieliński. Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków. Dz. cyt. s. 254-255. 
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francuskiego, który mógł zostać zmieniony przez powrót do tomizmu - neoscholastyczną 
filozofię i teologię. Leon XIII ogłosił tomizm za oficjalną doktrynę filozoficzną Kościoła145. 

Ponadto Ojciec święty walczył o prawowierną interpretację Biblii. Konstytucja 
apostolska Providentissimus Deus (18.11.1893), dawała jasne wskazania dla badaczy. 
Spowodowała ją liberalna biblistyka protestancka, przesiąknięta racjonalizmem, 
podważająca naukę o natchnionym charakterze ksiąg biblijnych. Papież podniósł sprawę 
unowocześnienia studiów biblijnych, zastrzegając jednak trzymania się tekstu Wulgaty. 
Utworzył Papieską Komisję Biblijną 25.11.1902 roku, by czuwała nad prawowiernością badań 
biblijnych i organizowaniem studiów biblijnych146. 

Leon XIII zyskał sobie także miano papieża misyjnego. Jego zainteresowanie nie 
dotyczyło tylko terenów misyjnych, ale położenia światowego katolicyzmu. Zauważył on 
spadek znaczenia papiestwa na arenie politycznej, a także wzrost obojętności religijnej w 
Europie. Chciał pobudzić Europę do wspomagania procesu odnowy religijno-duchowej. W 
zakresie kościelno-religijnym miało to ożywić słabnącą religijność katolicyzmu europejskiego 
i skierować jego jeszcze silny potencjał na pole pracy misyjnej. Problematyce tej poświecił 
encyklikę Sancta Dei (3.12.1880). Wyznaczył w niej każdemu człowiekowi konkretne zadanie, 
tym, co zostają na miejscu, modlitwę, pomoc materialną i propagowanie idei misyjnych, a 
tym, którzy czują powołanie - bezpośredni udział w misji147. 

W swoich wypowiedziach ukazywał pozytywną naukę Kościoła, dyskredytował 
natomiast takie kierunki jak: socjalizm, masonerię, liberalizm wszelkiego typu. Szczególnie 
przeciwstawił się tzw. amerykanizmowi w encyklice z 1895 roku i w liście do kardynała 
Gibbonsa (22.01.1899)148. 

Leon XIII sprawę jedności Kościoła uznawał za priorytetową. Poświęcił jej 6 encyklik. 
Nie miał złudzeń, że uda mu się doprowadzić do unii wszystkich chrześcijan wschodnich, 
jednak ideę jedności uczynił centralną w swej eklezjologii149. 

Jednak w latach 1848-1903, głównie za sprawą Leona XIII, można zaobserwować 
wyraźne odrodzenie Kościoła w zakresie życia duchowego. Odnowa struktur i życia 
klasztornego dokonała się w dawnych zakonach. Jednakże zwiększyła się też liczba nowych 
zgromadzeń zakonnych. Leon XIII doceniał znaczenie starych zakonów, ale preferował te, 
których istnienie wpływało na życie Kościoła. Przyczynił się do wzrostu duchowego, 
moralnego i intelektualnego kleru, a co za tym idzie, zwiększenia duszpasterskiej gorliwości. 
Licznie powstałe zgromadzenia zakonne zajmowały się głównie nauczaniem, opieką nad 
chorymi i niesieniem pomocy ludziom społecznie pokrzywdzonym, osobom starszym, 
sierotom, więźniom, młodzieży bez pracy150. 

Formacja religijno-duchowa kleru opierała się na tzw. „Ecole française”, nawiązującej 
do duchowości oratoriów francuskich XVII/XVIII w. Odwoływała się ona do kardynała Pierre 
de Berulle (1575-1629), Jacques Bossuet (1627-1704). Ta forma życia kapłańskiego była 
reprezentowana i propagowana przez zakon Sulpicjanów (1664), reaktywowany w 1814 

 
145 Por. Misjonarze Świętej Rodziny. 100 lat w służbie Bogu i ludziom. Red. M. Bocian. Otwock-Poznań 1995. 

s. 32. 
146 Por. Z. Zieliński. Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków. Dz. cyt. s. 255-256; M. Banaszak. Historia 

Kościoła Katolickiego. Tom III*. Dz. cyt. s. 324-325; 340. Nowe poglądy dotykały fundamentalnych spraw 
katolicyzmu: natury Objawienia, natchnienia Pisma Świętego, poznania osoby Chrystusa i Jego roli w założeniu 
kościoła, sakramentów, granic dogmatycznego rozwoju nauki kościelnej i autorytetu nauczycielskiego Urzędu 
Kościoła. 

147 Por. Z. Zieliński. Papiestwo i papieże. Dz. cyt. s. 272. 
148 Por. Tamże. s. 281-282; M. Banaszak. Historia Kościoła Katolickiego. Tom III*. Dz. cyt. s. 273-275. 
149 Por. M. Banaszak. Historia Kościoła Katolickiego. Tom III*. Dz. cyt. s. 295-296. 
150 Por. Tamże. s. 362-368. 
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roku. Do głównych założeń ich duchowości należała codzienna msza, brewiarz, czytanie 
duchowe, rozmyślanie, różaniec, nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, rachunek 
sumienia i kierownictwo duchowe, regularna spowiedź, rekolekcje, ćwiczenia zmierzające do 
uświęcenia. Były to środki i warunki skutecznego apostolatu i pracy duszpasterskiej151.  

Do wzrostu pobożności we Francji i powrotu wiernych na łono Kościoła chciano 
nakłonić, proponując chrystocentryzm (nabożeństwa eucharystyczne, do Serca Jezusa, 
pasyjne), a także nabożeństwo do Matki Bożej (objawienia Maryjne w La Salette i Lourdes i 
dogmat o Niepokalanym Poczęciu). Podkreślano znaczenie szacunku do duchowieństwa i 
przełożonych. Odżyły niektóre formy nabożeństw i pracy duszpasterskiej, wycofane w dobie 
Oświecenia. Przywrócono kult świętych, pielgrzymki i misje ludowe. Często nacechowane 
elementem uczuciowym, by przeciwdziałać, tworząc religijno-kościelny front przeciwko 
duchowi liberalizmu państwowego, społecznego i kulturowego. Tendencja ta była popierana 
przez papieży, szczególnie Leona XII w encyklice Ubi primum z 5.05.1824. Przyczyniło się to 
do powstawania wielu wspólnot zakonnych a także do ożywienia ducha misyjnego, 
szczególnie we Francji152. 

Leon XIII zajmował się problematyką eucharystyczną, kultem Najświętszego Serca 
Jezusowego, który wzbogacił litanią. Eucharystii poświęcił encyklikę Mirae caritatis (1902), w 
której chwalił działania zmierzające do ożywienia jej czci i istotną rolę przyjmowania komunii 
świętej przez uczestniczących we mszy świętej. Ustanowił uroczystość Najświętszego Serca 
Jezusa na piątek po oktawie Bożego Ciała (28.06.1889). W 1899 roku oddał Sercu Jezusa cały 
świat. Kultowi temu towarzyszył kult Chrystusa Króla Wszechświata. Przez Kult Serca Jezusa 
miała się pogłębić miłość bliźniego. Realizację miłości bliźniego ujęto w formy 
organizacyjne153.  

Leon XIII wydał nakaz oddawania czci Świętej Rodzinie, by dać rodzinom wspaniały 
wzorzec praktyki cnót w życiu codziennym. Propagował także kult Maryi – Matki Kościoła, 
Pośredniczki łask. Rozważania o pobożności mariańskiej i maryjnej zawarł aż w 9 encyklikach. 
W Mense Octobri (22.09.1891), polecił, by w październiku w całym Kościele odmawiano 
różaniec. Sprzyjały temu objawienia w La Salette i w Lourdes oraz ogłoszenie dogmatu o 
Niepokalanym Poczęciu NMP.154. Nawoływał do rodzinnego różańca. Rozwijał także kult 
świętego Józefa w encyklice Quamquam pluries (15.08.1889). Chciał wprzęgnąć ten kult w 
proces tworzenia atmosfery życia religijnego. Zalecał biskupom i kapłanom troskę o wyższy 
poziom moralny rodziny155. 

Analizując pontyfikat Leona XIII można zauważyć, że duchowość drugiej połowy XIX 
wieku była kształtowana z jednej strony nadal utrzymującym się romantyzmem, 
zainteresowaniem się średniowieczem i jego formami życia religijnego, a z drugiej 
rozwijającym się pozytywizmem. Wpływ na nią miało także zbyt strukturalne działanie 
Kościoła. Większe zainteresowanie treścią pobożności zaczęto przejawiać u schyłku XIX 
wieku156. 

Mówiąc o duchowości tego okresu należy uwzględnić przeciwne jej trendy, jak 
wyizolowanie świata religijnego w wyniku trendów antyklerykalnych, zamknięcie broniącego 
się klerykalizmu, rozszerzanie się doktryn liberalnych, socjalistycznych i modernistycznych. 
Wszystko to wpłynęło na utrudnienie rozwoju życia duchowego i z tego względu okres ten 

 
151 Por. MSF-100 lat. s. 32. 
152 Por. Tamże. s. 32-33. 
153 Por. M. Banaszak. Historia Kościoła Katolickiego. Tom III*. Dz. cyt. s. 378-379. 
154 Por. B. Kumor. Historia Kościoła. Tom VII. Dz. cyt. s. 213. 
155 Por. Z. Zieliński. Papiestwo i papieże. Tom I. Dz. cyt. s. 280-281. 
156 M. Banaszak. Historia Kościoła Katolickiego. Tom III*. Dz. cyt. s. 381-383. 
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nie obfituje w wiele sztandarowych postaci życia duchowego. Kościół musiał zająć postawę 
zachowawczą, by zwalczyć myśl modernistyczną i zachować oblicze w oczach społeczeństwa. 
Duchowość tego okresu reprezentowali głównie założyciele zgromadzeń zakonnych. W 
charyzmacie wyrażała się głębia wiary, praktykowana z przekonaniem i miłością Kościoła. 
Dzieło tych założycieli rozgałęzia się w różnych kierunkach, by dotrzeć do najbardziej 
opuszczonych sfer społeczeństwa. W tych czasach należy wymienić Jana Bosco, Damiana de 
Veuster`a, Karola de Foucauld, Teresę z Lisieux157. 

Parafia stanowiła nadal centrum życia duchowego ludu, ponieważ ofiarowała 
instytucjonalną formę życia religijnego i świadczyła pomoc materialną. Dzieła charytatywne 
rozwijane przy pomocy świeckich docierały do sfer społeczeństwa, najbardziej zaniedbanych 
i zapomnianych. Natomiast świadomość szczególnej roli kapłana spowodowała potrzebę 
troski o jego formację duchową i intelektualną. Pisano wiele o świętości kapłaństwa. 
Organizowano ćwiczenia duchowe, rekolekcje, chociaż brakowało w nich solidnych podstaw 
życia duchowego. Podkreślano rolę laikatu od strony socjologicznej i teologicznej158. 

Rozpatrując typowe aspekty duchowości tego okresu, należy zauważyć szerzący się 
eklektyzm i synkretyzm. Ponadto godny odnotowania jest wysiłek teologiczny polegający na 
przeanalizowaniu zjawiska doświadczeń mistycznych oraz wysiłek apologetyczno-biblijny, 
mający na celu przedstawienie obfitej literatury chrystologicznej, jako lekarstwo na 
mitologiczne i racjonalistyczne interpretacje życia Jezusa. Początki badań ascetyczno-
mistycznych dotyczyły przedstawienia stopni modlitwy, jako etapów wznoszenia się do Boga. 
Natomiast we Francji zainteresowano się metodą prowadzenia dusz przez śledzenie ich 
postępów na drodze cnót. Najbardziej znanym autorem tej dziedziny jest Auguste Saudreau, 
który swą naukę zawarł w książce „La vie d`union à Dieu” (Angers 1900). W tym czasie we 
Francji rozkwita literatura pragnącą przedstawić czytelnikowi w sposób możliwie 
systematyczny i prosty autentyzm doświadczenia duchowego. W tych pismach, 
stanowiących etap dotarcia do autentycznej teologii duchowości, widać było wpływ 
Franciszka Salezego159. 

Drugim aspektem duchowości tego okresu jest zadanie ukazania na nowo Chrystusa 
Ewangelicznego. Potrzeba ta zrodziła się w wyniku biblijnej egzegezy protestanckiej, która 
dokonała racjonalnej krytyki historycznej egzystencji Jezusa. Chciano wykazać, że w Biblii 
spotyka się tylko wspomnienia historyczne przybierające formę wyznania wiary i odnoszące 
się do tego, co jest ponad czystym faktem historycznym. Dlatego zaistniała konieczność 
odpowiedzi ze strony Kościoła Katolickiego i ukazania Jezusa Ewangelicznego, opartego na 
badaniach nad Pismem Świętym. Stąd pojawiają się liczne opracowania życia Jezusa, które 
formują mentalność religijną wierzących drugiej połowy XIX wieku. Chciano ukazać Jezusa 
prawdziwie biblijnego i historycznego, dlatego akcentowano szczególnie misteria Jego 
ziemskiego życia. Zawarto w nich zarówno kult Dzieciątka Jezus, cześć dla Świętej Rodziny, 
kult Dobrego Pasterza, a także Uroczystość Najświętszego Serca, Najdroższej Krwi Chrystusa 
oraz Jezusa Miłosiernego. W tym znalazła fundament pobożność chrystocentryczna, 
pozwalająca wiernym przyjąć postawę obronną wobec racjonalizmu i protestantyzmu. 
Duchowość ta, przez swoje ukierunkowanie na osobę Jezusa, wpływa na odrodzenie 
duchowości ludowej, a także odbija się echem w poezji, literaturze i muzyce tego okresu160. 

 
157 Por. Historia duchowości. Tom VI. Dz. cyt. s. 85-87. 
158 Por. Tamże. s. 90-91. 
159 Tamże. s. 91-93. 
160 Tamże. s. 93-99. Należy tutaj wymienić między innymi: Wiktora Hugo, Balzaca, Paula Verlaine`a, 

Schuberta, Liszta, Mendelssohn`a, Wagnera, w których dziełach temat religijny i chrystocentryczny zajmował 
centralne miejsce. 
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W drugiej połowie XIX wieku pojawia się duchowieństwo coraz bardziej wrażliwe na 
problemy społeczne. Dokonuje się wielu reform, mających na celu przygotowanie kleru do 
pracy w seminariach, wymagano posłuszeństwa wobec hierarchii, rygoru moralnego, pełnej 
niezależności wobec władz państwowych. We Francji przyjęto ideał duchowy świętego 
Sulpicjusza 161 . O odrodzeniu duchowym drugiej połowy XIX wieku można mówić na 
podstawie rozwoju różnych przejawów pobożności ludowej, wzrostu i polepszenia poziomu 
duchowieństwa i duszpasterstwa, odnowy literatury duchowej, ilości dzieł charytatywnych. 
Do tego trzeba dodać odnowę duchową starych zakonów i powstawanie nowych, coraz 
wyraźniej angażujących się w dzieła duszpasterskie, charytatywne i misyjne. Godny 
podkreślenia jest fakt ciągłej aktualności życia kontemplacyjnego162. 

Duchowość tego okresu szła w parze z działaniem. Powstawały zgromadzenia 
preferujące życie aktywne. Należy wspomnieć o świętym Janie Bosco (1815-1888), którego 
duchowość wyrażała się w metodzie wychowania młodzieży. Podobnie duchowość misyjna, 
która w drugiej połowie XIX wieku miała wielu wybitnych przedstawicieli. Należeli do nich 
np. Eugeniusz de Mazenod (1782-1861), Daniel Comboni (1831-1881), Karol de Foucauld 
(1858-1916)163. Rozwijała się także postawa duchowa laikatu, który stał się świadomy swoich 
zadań w sferze kulturalno-społecznej. Wobec polityki antyklerykalnej i antykatolickiej, 
prowadzonej przez niektóre państwa europejskie, laikat zaświadczył o swej przynależności 
do Kościoła. Powstają liczne stowarzyszenia katolickie, mające za cel odnowę religijną 
społeczeństwa. Wielką podporę i pomoc miały w papieżu Leonie XIII. Ich praca docierała 
tam, gdzie kapłan nie mógł dotrzeć, rozwijając się na polu socjalnym i charytatywnym. 
Stanowiła przedłużenie apostolstwa duchowieństwa164. Miała także wpływ na odnowę 
moralną społeczeństwa poprzez odnowę rodzin, co było głównym zadaniem Stowarzyszenia 
Świętej Rodziny165. 

Widać zatem, że w drugiej połowie XIX wieku pojawiły się bardziej określone kierunki 
duchowości zanurzonej w doświadczeniu chrześcijańskim, bardziej odpowiadającym na 
potrzeby ludu. Nauczanie Leona XIII przyczyniło się do zwrócenia uwagi Kościoła na 
problemy społeczne i włączenie się w nie przez samych katolików. Otwierając się na kwestię 
społeczną papież zaofiarował światu prawdziwy obraz Chrystusa. Duchowość ta odwoływała 
się do Wcielenia i nabrała charakteru chrystocentrycznego. Podkreśliła także rys maryjny 
wypełniony objawieniami w La Salette i w Lourdes oraz ogłoszeniem dogmatu o 
Niepokalanym Poczęciu (8.12.1854). Ożywione zostały także różne formy pobożności i 
duchowość misyjna166. 

W tych czasach przyszło żyć i działać Janowi Berthier. Urodził się 24.02.1840 roku w 
Châtonnay w rolniczej rodzinie. 23.10.1958 roku wstąpił do wyższego seminarium w 
Grenoble, gdzie 5.04.1862 roku przyjął święcenia diakonatu. Jednak zafascynowany 
orędziem Matki Bożej z La Salette, 14.07.1862 roku wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy 
Płaczącej Pani. We wrześniu 1862 roku przyjął święcenia kapłańskie w Grenoble. Pracował z 
wielkim oddaniem Matce Bożej z La Salette jako kaznodzieja i wychowawca młodzieży. 
Pragnął swoim życiem przyczynić się do tego, by orędzie Pani Saletyńskiej dotarło do jak 
największej grupy ludzi i zostało przez nich przyjęte. Dostrzegł także potrzebę wychowania 
spóźnionych powołań dla celów misyjnych, dlatego 28.09.1895 roku założył Zgromadzenie 

 
161 Por. Historia duchowości. Tom VI. Dz. cyt. s. 100-101. 
162 Por. Tamże. s. 125-131. 
163 Tamże. s. 135-138. 
164 Tamże. s. 139-148. 
165 Zob. Leon XIII. List apostolski. Neminem fugit z 14.06.1892. Dz. cyt. s. 8-10. 
166 Por. Historia duchowości. Tom VI. Dz. cyt. s. 181-183. 
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Misjonarzy Świętej Rodziny, które żyjąc duchem Świętej Rodziny miało zająć się 
formowaniem do kapłaństwa ludzi, którzy z powodu wieku lub sytuacji ekonomicznej nie 
mogli podjąć studiów. Napisał wiele książek, wykazując się w nich ogromną wiedzą 
teologiczną i znajomością problemów człowieka. Zmarł 16.10.1908 roku w Grave167. 
 
 
2. Charyzmat Założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny  
 

Słowo charyzmat, z greckiego charisma oznacza dar, łaskę. W sensie ścisłym chodzi o 
szczególne dary Ducha Świętego udzielane poszczególnym członkom wspólnoty 
chrześcijańskiej dla lepszej i pełniejszej odpowiedzi na powołanie do czynnego 
zaangażowania się w życie Kościoła168. Soborowa definicja charyzmatu stwierdza, że służy on 
uzdolnieniu chrześcijanina do eklezjalnego przeżywania swojej służby, polegającej na 
powiększeniu Mistycznego ciała Chrystusa169. Dotyczy posługi chrześcijanina dla dobra 
Kościoła.  

Wyrażenie „charyzmat założycieli" pojawiło się tuż po Soborze Watykańskim II w 
adhortacji apostolskiej Pawła VI Evangelica testificatio z 29.06.1971 roku. Oznacza ono dar 
Ducha, dany niektórym mężczyznom i kobietom, by wzbudzić w nich odpowiednie zdolności 
do założenia nowych wspólnot życia konsekrowanego w Kościele. Charyzmat założycieli 
zdaje się być doświadczalnym przeżyciem Ducha, przekazanym swoim uczniom po to, by 
według niego żyli, strzegli go, pogłębiali i nieustannie rozwijali w harmonii ze wzrastającym 
stale Ciałem Chrystusa. Wszelki autentyczny charyzmat niesie ze sobą pewien ładunek 
prawdziwej nowości w duchowym życiu Kościoła170. Jest to dar przede wszystkim osobisty, 
który przemienia osobę założyciela, tak, aby przygotować ją na szczególne powołanie i misję 
w Kościele; jest także darem wspólnotowym, ponieważ angażuje więcej osób dla historycznej 
realizacji tej misji; w końcu jest kościelny, ponieważ poprzez założyciela i jego wspólnotę jest 
ofiarowany Kościołowi dla jego dynamicznego rozwoju171.  

W skład charyzmatu założyciela wchodzi charyzmat osobisty założyciela, który jest 
nieprzekazywalny, a także charyzmat przekazany instytutowi, jako szczególny styl życia 
duchowego pierwszej wspólnoty, u którego podstaw znajduje się tzw. doświadczenie 
założycielskie. Dlatego odkrycie bogactwa charyzmatu założyciela wymaga właściwego 
odczytania charyzmatu osobistego założyciela i jego realizacji, dzięki charyzmatowi aktu 
założenia Instytutu.  
 
 
2.1. Charyzmat osobisty założyciela  

 
167 Dokładny życiorys Jana Berthier zob: E. Jost. Ksiądz Jan Berthier. Positio. Tom I. Tłum. M. Burzawa. 

Pelplin-Poznań 2000; H. Barnhoorn. Ks. Jan Berthier. Założyciel MSF. Katowice 1973. 
168 Por. R. Jasiak. Charyzmaty. W: Leksykon duchowości katolickiej. Red. M. Chmielewski. Lublin-Kraków 

2002. s. 112; B. Snela. Charyzmat w teologii. W: EK. Red. L. Bieńkowski i inni. Lublin 1995. Kol. 94-97. 
169 Por. Sobór Watykański II. Konstytucja dogmatyczna o Kościele. Lumen gentium z 21.11.1964. W: Sobór 

Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Poznań 1967. Nr 12. 
170 Por. Paweł VI. Adhortacja apostolska. Evangelica testificatio z 29.06.1971. Nr 11. W: Życie konsekrowane 

w dokumentach Kościoła. Red. B. Hylla. Kraków 2003. s. 134; Kongregacja Zakonów i instytutów Świeckich oraz 
Kongregacja Biskupów. Wytyczne dla wzajemnych stosunków między Biskupami i Zakonnikami w Kościele. 
Mutuae relationes z 14.05.1978. Nr 11-12. W: Tamże. s. 164-165; Charyzmat Założycieli. W: Syn Boży stał się 
człowiekiem w rodzinie Józefa i Maryi. Materiały formacyjne MSF. Red. A. Bajorski. Kazimierz Biskupi 2000. s. 8-
9. 

171  Por. J. Gogola. Zasady wierności charyzmatowi Założyciela. Kraków 2000. s. 218; P. Liszka. 
Charyzmatyczna moc życia zakonnego. Wrocław 1996. 154-156.  
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Oznacza dar o charakterze ogólnym, udzielony osobie założyciela, uzdalniający go do 

dania początku nowej fundacji, bez uwzględniania historycznej jego realizacji i specyficznych 
cech duchowości z nim związanej172.  

Rozpatrując zagadnienie charyzmatu osobistego Jana Berthier należy prześledzić 
sytuację społeczno-religijną czasów, w których przyszło mu żyć. Przełom XIX i XX wieku 
odznaczał się dużym brakiem kapłanów i misjonarzy. Potrzeba misjonarzy wynikała z sytuacji 
społecznej w samej Francji, jak i na całym świecie. Historycy zaznaczają, że Kościół w okresie 
poreformacyjnym zamiast wyjść do ludzi zajął się instytucjonalizowaniem swej struktury, co 
spowodowało odejście mas od Kościoła. Ludzie biedni i niewykształceni pozostali sami. O 
tym, że odczuwali głód Boga świadczy chociażby posługa św. Jana Marii Vianey`a. Sytuacja ta 
zaczęła się zmieniać, gdy papieżem został Leon XIII. Chciał on, by Kościół ponownie znalazł 
się blisko ludzi, zrozumiał ich problemy i wziął ich w obronę. Akcentował konieczność 
zaradzenia brakom moralnym. Wskazywał na potrzebę czytania Pisma Świętego w encyklice 
Providentissimus Deus (z 18.11.1893), ochrony małżeństwa i rodziny Arcanum Divinae (z 
10.02.1880). Pisał także o sytuacji społecznej i wykorzystywaniu człowieka, braku 
sprawiedliwości i miłości społecznej Rerum novarum (z 15.05.1891), czy w pismach przeciw 
socjalizmowi, komunizmowi, lożom masońskim. Nauczał, że Kościół jest misyjny ze swej 
natury i potrzeba, aby głosił orędzie Ewangelii na całym świecie (por. Mk 16, 15). Tę troskę 
papież wyraził w encyklice Sancta Dei (z 3.12.1880). Do tej encykliki w sposób szczególny 
odniósł się Jan Berthier, który pod natchnieniem Ducha Świętego i dzięki pokornemu 
wsłuchiwaniu się w głos Leona XIII, umiejętnie starał się zaradzić tym potrzebom 
społeczności Kościoła, odkrywając swój osobisty charyzmat.  

Nasz autor często powtarzał słowa Chrystusa: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale 
robotników mało” (Mt 9, 37). Liczba robotników ewangelicznych była zbyt mała. Ksiądz 
Berthier we wstępie swej książki: „Dzieło spóźnionych powołań” zaznaczył, że rodziny 
zakonne zmniejszają się liczebnie, kapłani są zmuszani do służby wojskowej, a dobra 
kościelne są konfiskowane. W tym samym zaś czasie otwierają się kraje misyjne i wzrasta 
potrzeba zakładania nowych placówek misyjnych173. 

Ojciec Założyciel pisał o pragnieniu zbawienia wszystkich ludzi i doprowadzeniu ich do 
prawdy, o naśladowaniu Chrystusa i jedności. Skłaniał swe serce najpierw ku narodom, które 
nigdy nie otrzymały światła Ewangelii. Uważał, że ponieważ zbawienie pochodzi od 
Chrystusa, to trzeba pomóc im Go poznać, by zostali zbawieni174. Zauważył, że choć 
seminaria wychowują duszpasterzy diecezjom, a nowicjaty zakonników i zakonnice, to zbyt 
rzadko seminaria przygotowują misjonarzy. Zachęcał, by ludzie odczuwający potrzebę misji 
zakładali szkoły misyjne dla wychowania i wykształcenia misjonarzy175. 

Ponadto dostrzegł, że wobec niedostatku powołań, wiele osób mających łaskę 
powołania, nie może jej zrealizować. Podkreślił, że ze względu na ubóstwo, wiek, prawo 
wojskowe lub z innych powodów młodzież nie jest przyjmowana do szkół apostolskich czy 
seminariów. Wielokrotnie podkreślał, że spóźnione powołania nie są do pogardzenia. 
Podawał przykład Apostołów i świętych ojców Kościoła. Przypominał, że św. Ignacy miał 30 
lat, a Kamil de Lellis był nie wiele młodszy. Berthier, powołując się na różne źródła, 

 
172 Por. J. Gogola. Zasady wierności charyzmatowi Założyciela. Dz. cyt. s. 219. 
173 Chodzi o Encyklikę Leona XIII: Sancta Dei z 3.12.1880. W: ASS XIII (1880) Romae. s. 241-248; J. Berthier. 

Constitutiones 1895. Nr 1-2. 
174 Por. J. Berthier. Dzieło Świętej Rodziny dla spóźnionych powołań. Tytuł oryginału. L'œuvre de la Sainte 

Famille pour vocations apostoliques tardives. Grave 1902. Tłum. z francuskiego. W. Drzewiecki MSF. 
Pobiedziska 1983. s. 4-6.  

175 Por. Tamże. s. 8. 
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informował o młodzieńcach, którzy stosunkowo późno, jak na tamte czasy, odkryli w sobie 
ziarno powołania i nie mogą go zrealizować176. 

Zdaniem Założyciela był to poważny problem na skalę ogólnoświatową. Dlatego 
akcentował konieczność zakładania szkół, których celem będzie przyjmowanie i kształcenie 
młodzieńców z aspiracjami do życia apostolskiego. Szkoły te mają przyjmować chłopców, 
którzy z powodu wieku i ubóstwa rodziców nie mogli odbyć swych studiów. Mają one 
poprzez naukę i praktykę rad ewangelicznych przygotować ich do apostolatu, by potem, 
kiedy sami się wykształcą, byli nauczycielami dla innych kandydatów w szkołach dla 
spóźnionych powołań lub też misjonarzami do niesienia Ewangelii narodom nieznającym 
Chrystusa177. 

Berthier dodawał, że szkoły te są na czasie. Wkomponowują się doskonale w 
panoramę innych szkół apostolskich i seminariów. Nie zabierają nikomu kandydatów, ale 
stwarzają możliwość wykształcenia dla tych, dla których nie było miejsca w innych szkołach 
lub seminariach. Berthier podkreślał, że szkoły te mają szansę powodzenia, gdyż wiek 
spóźniony, choć może nie odznacza się taką łatwością przyswajania wiadomości, to jednak 
charakteryzuje się dojrzałością i przekonaniem do tego, co chce się robić. To pozwala 
pracować owocnie dla zbawienia dusz178. 

W tym celu postanowił założyć Zgromadzenie Świętej Rodziny dla spóźnionych 
powołań. Inspiracją w tym dziele były dla niego słowa Matki Bożej z La Salette: „Moje dzieci 
przekażcie to całemu mojemu ludowi”. Berthier czuł się powołany do zrealizowania nakazu 
Pani Saletyńskiej i rozpowszechnienia Jej orędzia całemu światu. Dlatego, odpowiadając na 
Jej wezwanie, powziął myśl o założeniu Zgromadzenia ze szczególnym celem przyjmowania 
młodzieńców od 14 do 30 lat, jakiejkolwiek narodowości, czując u nich powołanie misyjne i 
widząc, że z powodu wieku lub ubóstwa nie mogą być przyjęci do innych domów. Wymagał 
od nich: inteligencji, bogobojności i szczerego pragnienia oddania się na zawsze 
Zgromadzeniu, przez udział w jego rozwoju poprzez wychowanie i kształcenie tych, którzy po 
nich przyjdą, a potem, gdy nadejdzie pora, udając się na misje179. 

Podkreślał, że dla większej doskonałości dzieła potrzeba, by kapłani, których się 
kształci w Zgromadzeniu byli oddani, żyli według rad ewangelicznych, przestrzegając 
regulaminu, oderwani od ludzi, dóbr ziemskich, aby także starali się wychować innych 
misjonarzy180. Berthier miał przekonanie, że dla misji nie ma nic skuteczniejszego niż 
przygotowanie misjonarzy. Potwierdził to słowami: „takie było moje przekonanie”181. Taki 
był charyzmat osobisty Założyciela. Teraz nie pozostawało mu nic innego, jak tylko wykonać 
ten projekt, rozpoczynając od przedstawienia go papieżowi. Od tej chwili Berthier 
rozpoczyna realizować swój charyzmat osobisty. Powstaje charyzmat aktu założenia 
(założycielski).  
 
 
2.2. Charyzmat aktu założenia 
 

Różnica między charyzmatem aktu założenia, a charyzmatem założyciela polega na 
tym, że ten pierwszy zawiera także charyzmaty pierwszych uczniów. Jest on udzielony w celu 

 
176 Tamże. s. 8-10. 
177 Tamże. s. 11. 
178 Tamże. s. 11-12. 
179 Tamże. s. 13; J. Berthier. Constitutiones 1895. Nr 10. 
180 Por. J. Berthier. Dzieło. s. 13. 
181 Por. Tamże. s. 14. 
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powstania i rozwoju nowej wspólnoty o własnej, niepowtarzalnej fizjonomii, która może 
przetrwać wieki, dzięki tożsamości powołania, udzielonego przez Ducha Świętego niektórym 
osobom. Charyzmat aktu założenia jest potrzebny do urzeczywistnienia charyzmatu 
osobistego w określonych warunkach społecznych dla dobra Kościoła182.  

Znając życiorys Jana Berthier można zauważyć, że zrealizowanie odkrytego przez 
niego charyzmatu osobistego nie było łatwe. Z jednej strony musiał uporządkować sprawy w 
Zgromadzeniu Księży Saletynów i uzyskać aprobatę dla realizacji swego dzieła ze strony 
Kościoła, z drugiej zająć się przygotowaniami do otwarcia nowego Instytutu. Potrzebne były 
między innymi: zgoda papieża, znalezienie funduszy, miejsca, wreszcie troska o kandydatów, 
metody wychowania, pomocników itd.183 

W charyzmacie aktu założenia mieści się także szczególny styl życia duchowego 
pierwszej wspólnoty, u którego podstaw znajduje się tzw. doświadczenie założycielskie. 
Tworzy się ono we wspólnocie życia uczniów i Założyciela od momentu powstania nowej 
wspólnoty do śmierci Założyciela. Wytwarzają się wówczas typowe cechy charyzmatu (życie i 
misja). Owocem doświadczenia założycielskiego staje się niereformowalne centrum 
charyzmatu, które musi przetrwać wśród wszystkiego, co zmienne184.  

Konkretnymi bodźcami założenia Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny były z 
jednej strony głos Leona XIII nawołujący do wspierania dzieła misyjnego, a z drugiej wielka 
liczba młodych mężczyzn, gotowych do realizacji swego powołania misyjnego185. Dlatego w 
listopadzie 1894 roku ksiądz Berthier zwrócił się z prośbą do kard. Rampolli o przedłożenie 
papieżowi Leonowi XIII na piśmie jego projektu. Ojciec święty stwierdził, że: „jest to dzieło 
bardzo na czasie i pragnę, by zostało możliwie szybko zrealizowane” 186 . Wkrótce – 
25.01.1895 roku kardynał Langénieux, na mocy władzy udzielonej mu przez papieża, 
zatwierdził Zgromadzenie spóźnionych powołań misji zagranicznych187. 

Do charyzmatu aktu założenia, oprócz aprobaty Kościoła, należało także 
zorganizowanie zaplecza. Pierwszym krokiem ojca Berthier było zatem znalezienie siedziby 
dla swego dzieła. Berthier doskonale rozeznał ducha czasów i przewidując, że Francja będzie 
eksmitować zakony ze swojego terytorium lub ograniczać ich działalność, poszukał kraju, w 
którym można będzie realizować ideę założenia Zgromadzenia. Wybrał Holandię. Biskup z 
Bois le Duc, pozwolił na terenie swej diecezji poszukać miejsca dla nowego Instytutu. Mimo 
trudnych warunków atmosferycznych (sroga zima) i ubogich środkach materialnych, dzięki 
życzliwości wielu osób Berthier znalazł odpowiednie miejsce. We wrześniu 1895 roku, po 
wykonaniu najważniejszych prac adaptacyjnych, wprowadził się do nowej siedziby i otrzymał 
upoważnienie od ordynariusza miejsca, który pozwolił żyć według konstytucji zatwierdzonej 
przez kardynała Langénieux. Następnego dnia proboszcz parafii w Grave poświęcił domy dla 
nowego Zgromadzenia, które na terenie jego parafii rozpoczęło swoją działalność188.  

Kolejnym krokiem po znalezieniu siedziby było znalezienie środków materialnych na 
utrzymanie i rozwój dzieła. W tym momencie uwydatnił się zmysł ekonomiczny księdza 

 
182 Por. J. Gogola. Zasady wierności charyzmatowi Założyciela. Dz. cyt. s. 220. 
183 Por. J. Berthier. Dzieło. s. 18-19; 64-68. 
184 Por. J. Gogola. Zasady wierności charyzmatowi. Dz. cyt. s. 220; P. Liszka. Charyzmatyczna moc życia 

zakonnego. Dz. cyt. s. 156-160. 
185 Por. J. Berthier. Constitutiones 1895. Nr 1-11; Kapituła Generalna 1983. Przedmowa. W: Konstytucje 

Generalne MSF i Dyrektorium Prowincjalne Polskiej Prowincji. Poznań 2002. s. 5. 
186 Por. J. Berthier. Dzieło. s. 15. 
187 Por. Tamże. s. 15-16. 
188 Tamże. s. 17-18. 
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Berthier. Potrafił on sprzedać swe książki, a także znaleźć wielu ludzi, którzy jednorazowo 
pomogli Zgromadzeniu lub byli jego stałymi dobrodziejami189. 

Początki istnienia nowego Zgromadzenia nie były łatwe. Kształtował się charyzmat 
aktu założyciela. Z dnia na dzień wzbogacało się doświadczenie założycielskie. Berthier chciał 
w tym czasie uczynić wspólnotę młodych szlachetnych, oddanych Zgromadzeniu i 
bogobojnych ludzi, którzy mieli stanowić wzór życia duchem Świętej Rodziny dla nowych 
członków, którzy przyjdą. Chciał uformować elitę, która pomoże mu kształtować charyzmat 
założenia. Stanowiło to istotny, lecz niełatwy do osiągnięcia cel jego pracy.  

Sposób rekrutacji młodzieńców Berthier widział poprzez prasę katolicką i za pomocą 
książek. Wielu młodzieńców się zgłaszało, ale nie wszystkich przyjęto, a wielu odesłano do 
innych zakonów. Liczba chętnych stale wzrastała190. Podobnie jak święty Ignacy uważał, że: 
„pomyślny rozwój zgromadzenia zależy nie od liczby członków, lecz od dobrego ducha tych, 
którzy go tworzą”191.  

W pierwszym rzędzie przyjmowano te spóźnione powołania, które były zwolnione ze 
służby wojskowej lub już ją odbyły. Berthier podkreślał, że do Zgromadzenia potrzeba ludzi 
prawych, młodych, bogobojnych, pobożnych, wielkodusznych, gotowych opuścić na zawsze 
rodzinę i ojczyznę, pracowitych, inteligentnych, łagodnego usposobienia, rozsądnych, 
posłusznych, mocnych fizycznie, przyzwoitego wyglądu i dobrego zdrowia. Nie przyjmował 
tych, którzy przeszedłszy przez inne seminaria i szkoły kościelne, nie mogli w nich 
kontynuować swoich nauk, chyba, że przyczyną tego było jedynie ubóstwo rodziców. 
Kandydaci powinni być zdecydowani poświęcić swoje życie na praktykowanie rad 
ewangelicznych, na wychowanie innych misjonarzy i na misje zagraniczne192. Te trzy 
elementy: misyjność, zakonność i formacja misjonarzy, stanowiły podstawę i zarazem cel 
przyjmowania młodzieńców do Zgromadzenia. Znajdują się one w 18 punkcie 
kwestionariusza, jaki w imieniu kandydata wypełniał proboszcz . W punkcie tym czytamy: 
„czy chce przez całe swoje życie zachować rady ewangeliczne przykładać się do 
wychowywania innych misjonarzy lub pracy na misjach?” 193 . Berthier uważał, że: 
„poświęcenie swego życia apostolstwu to rzecz dobra, ale mnożenie powołań misyjnych, to 
rzecz jeszcze lepsza”194. 

W taki sposób realizował się charyzmat aktu założenia Zgromadzenia Misjonarzy 
Świętej Rodziny. Trzon wspólnoty, mimo początkowych niepowodzeń, powoli zaczął się 
krystalizować. W marcu 1899 roku w liście do biskupa Van de Ven, Berthier dzielił się 
radością, że zaczyna kształtować się dosyć liczny trzon wyśmienitych uczniów195. Zapowiedzi 
te nie okazały się płonne, bowiem już w październiku tego samego roku 7 uczniów 
rozpoczęło nowicjat. Natomiast 20 sierpnia 1905 roku pierwszych trzech diakonów ze 
Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny przyjęło święcenia kapłańskie. Uroczystość ta, jak 
piszą biografowie, była ukoronowaniem ponad 10 letniej pracy księdza Jana Berthier w 
nowym Zgromadzeniu196.  

 
189 Tamże. s. 64-68; Tenże. Testament duchowy. Grave 1903. s. 5-8. 
190 Por. J. Berthier. Dzieło. s. 18-19. 
191 Por. Tamże. s. 33. 
192 Tamże. s. 61-63. 
193 J. Berthier. Dzieło. s. 73. Te trzy elementy nie były po śmierci Założyciela równomiernie akcentowane. 

Szerzej na ten temat w charyzmacie Instytutu. 
194 Por. J. Berthier. Dzieło. s. 63. 
195 Zob: List J. Berthier do biskupa z Bois le Duc z 21.03.1899. Cyt. za. E. Jost. Positio. s. 160. 
196 Por. E. Jost. Positio. s. 229-232. 
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Od tej pory Zgromadzenie zaczęło się rozwijać, co spowodowało, iż Założyciel 
rozpoczął starania o ekspansję Zgromadzenia na inne kraje. Uważał, że zgodnie z planem 
przedstawionym Leonowi XIII w 1894 roku, Zgromadzenie nie miałoby natychmiast wysyłać 
kapłanów na misje, ale wykorzystać członków do założenia szkół w różnych krajach 
katolickich, by w ten sposób przygotować jak największą liczbę misjonarzy, których następnie 
można będzie wysłać na misje. Założyciel podkreślał, że pierwszym i głównym celem jest 
stworzenie w krajach bogatych w powołania szkół apostolskich, by w nich kształtować 
przyszłych misjonarzy197 . Berthier uważał za zbyteczne wykazywanie, że liczba takich 
powołań jest wielka. Stwierdził, że założony przez niego Instytut jest dowodem konieczności 
istnienia takiego dzieła. Z tego wyprowadził wartość wykonywanych zadań przez wszystkich 
członków Instytutu. Zachęcał ich, by swą gorliwością i sumiennością przyczyniali się do 
rozwoju tego dzieła198. 

Pod koniec życia ksiądz Berthier napisał artykuł: „Niedostatek świętych powołań”. 
Zwrócił się w nim z apelem do wszystkich ludzi: kapłanów, rodziców, wychowawców, by 
troszczyli się o sprawę powołań kapłańskich. Uważał, że sprawa szczęścia rodzinnego, 
społecznego i światowego, i sprawa zbawienia każdego człowieka, zależą od ilości i jakości 
kapłanów i misjonarzy199.  

W swoim testamencie duchowym napisał do swoich następców: „niech nie 
zapominają, że Zgromadzenie zostało powołane do życia w celu pomnożenia liczby 
misjonarzy dla wysłania ich na misje zagraniczne; że najlepszym i najszybszym środkiem do 
zrealizowania tego dzieła z woli Opatrzności Bożej jest zakładanie i rozwijanie szkół 
apostolskich; żeby w końcu do owych szkół przyjmowano przede wszystkim tych, którzy 
gdzie indziej z powodu ubóstwa lub spóźnionego wieku nie mogą dojść do swego celu”200. 

Założyciel stwierdził, że do takiego punktu widzenia muszą być skierowane zarówno 
duch jak i dobra wola wszystkich członków Zgromadzenia, gdyż taki jest sens tego dzieła. 
Sugerował, by nie przyjmować tych, którzy nie wykazują przywiązania do Instytutu i nie 
posiadają odpowiednich walorów. Przyjętych natomiast zalecał uczyć wytrwałości, 
ograniczając studia do koniecznego minimum. Zalecał korzystać z jego książek i okazać jak 
najwięcej ciepła wychowankom 201 . Na przełożonych kazał wybierać tych, którzy są 
najbardziej przejęci duchem Zgromadzenia i chętni do realizowania jego celów. Wszystkim 
członkom natomiast nakazał szacunek i posłuszeństwa wobec przełożonych202.  

Ważnym aspektem charyzmatu Założyciela było przekonanie o jego słuszności. 
Berthier zwracał się do swoich następców, by unikali wprowadzania zmian i nowości, gdyż 
często prowadzą one do złego i powodują, że pierwotnie zamierzone dzieło zatraca swój 
właściwy charakter203. Swój testament zakończył słowami zachęty, by jego uczniowie nie 
lękali się. Jeśli będą prawdziwie synami Świętej Rodziny, niczego im nie zabraknie. Zalecił 
jednak, by roztropnie gospodarowali siłami i nie obejmowali zbyt wiele placówek, dopóki nie 
będą należycie przygotowani do podjęcia zadań w Chrystusowym Kościele204. 
 
 

 
197 Zob: List J. Berthier do biskupa z Bois le Duc z 03.05.1908. Cyt. za. E. Jost. Positio. s. 261. 
198 Por. J. Berthier. Testament duchowy. s. 10-11. 
199 Artykuł ten został opublikowany w kilku częściach w Posłańcu 1908-1909. Cyt. za E. Jost. Positio. s. 272. 
200 J. Berthier. Testament duchowy. s. 1. 
201 Por. Tamże. s. 1-2. 
202 Tamże. s. 12-13. 
203 Tamże. s. 14-15. 
204 Tamże. s.15. 
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2.3. Cel Założenia Instytutu Spóźnionych Powołań 
 

Skoro charyzmat Założyciela polegał na dostrzeżeniu niedostatku powołań misyjnych, 
i umiejętności wykorzystania młodych ludzi mających powołanie apostolskie, lecz nie 
mogących go urzeczywistnić, realizacja charyzmatu Założyciela wymagała postawienia sobie 
pewnych celów, które dany Instytut będzie się starał zrealizować. 

Według Założyciela, ostatecznym celem Instytutu jest uświęcenie jego członków, a 
„pierwszym celem Zgromadzenia jest kształcenie misjonarzy”205. Twierdził, że nasz cel i nasze 
powołanie są naprawdę wielkie. Wobec braku zabezpieczenia wyznawania wiary i 
sprawowania kultu Bożego ze strony rządzących, wobec prześladowań Kościoła, wobec 
zdemoralizowania rodziny i świata w celu przywrócenia tylu biednych dusz Bogu, trzeba im 
pomóc poznać i ukochać Świętą Rodzinę206. Dzieło jest wzniosłe. Wymaga od nas postawy 
pokory i uniżenia wobec Bożych planów oraz zaufania Opatrzności. Ze swej strony mamy 
czynić wszystko to, co można, by zdobyć prawdziwą wiedzę i być praktycznym. Wtedy się 
uczyni wiele dobra207. 

Cel ten, do którego należy dążyć, został wyrażony w naszych Konstytucjach208. By go 
zdefiniować najlepiej sięgnąć do tekstu napisanych przez księdza Jana Berthier pierwszych 
Konstytucji z 1895 roku. W 16 numerze tychże Konstytucji Założyciel pisze, że Misjonarze 
Świętej Rodziny tworzą Instytut o ślubach zwykłych, którego celem ostatecznym jest 
uświęcenie członków, według słów Chrystusa z Ewangelii. Uświęcanie to ma dokonywać się 
przez zachowywanie trzech ślubów zakonnych: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa oraz reguł 
Zgromadzenia. Instytut ten ma również cel szczególny, którym jest formowanie misjonarzy i 
pomnażanie powołań spóźnionych. Berthier zalicza do nich młodzieńców, którzy obdarzeni 
powołaniem apostolskim, z powodu ubóstwa i wieku (ponad 14 lat), nie mogli swego 
powołania zrealizować w innym Instytucie. To powód jego istnienia, jak również sposób 
bardziej skutecznej pracy na chwałę Bożą i dla zbawienia dusz. Założyciel podaje, że dusze 
nawracają się na wiarę i życie chrześcijańskie dzięki słowom ewangelicznym. Dlatego 
potrzeba misjonarzy, by głosili Ewangelię Chrystusa wszystkim ludziom. Jednakże, zdaniem 
Berthier, nie ma nic skuteczniejszego dla misji niż przygotowanie misjonarzy209. 

Podobne słowa zawarte są w dekrecie pochwalnym, w którym napisano, że: „Jan 
Berthier będąc sam misjonarzem, chciał, aby przez jego ręce szerzyło się dzieło misyjne, 
dlatego też członków, których zgromadził nazwał misjonarzami, nie po to jednak, aby sami 
przez się zajmowali placówki misyjne i oddawali się pracom misyjnym, ale raczej, by się 
starali o kształcenie młodzieńców, zwłaszcza uboższych, którzy mają powołanie poświęcenia 
się życiu misjonarskiemu i tych właśnie winni wspierać potrzebnymi środkami, aby 
szczęśliwie mogli osiągnąć cel swego powołania”210. 

Słowa te potwierdził Założyciel w swoim Testamencie duchowym, gdzie napisał: 
„Zgromadzenie zostało powołane do życia w celu pomnożenia liczby misjonarzy dla wysłania 
ich na misje zagraniczne, a najskuteczniejszym i najszybszym środkiem do zrealizowania tego 
dzieła z woli Opatrzności jest zakładanie i rozwijanie szkół apostolskich; żeby w końcu do 

 
205 Por. J. Berthier. Dzieło. s. 13; Tenże. Constitutiones 1895. Nr 16. 
206 Por. G. Jansen. Adnotationes primi fratris coadiutoris msf. Grave 1903-1908. s. 44-46. 
207 Por. P. Ferrand. Wypowiedzi Ojca Założyciela. Grave 1901-1908. Nr 520. 
208 Por. Tamże. Nr 99. 
209 Por. J. Berthier. Constitutiones 1895. Nr 16; Konstytucje Zgromadzenia MSF 1925. Wydanie polskie Górka 

Klasztorna 1925. Nr 1. 
210 Dekret pochwalny Piusa X wydany w Sekretariacie Św. Kongregacji Zakonników z dnia 16.06.1911 roku. 

Podpisał Donatus Archip. Ephesinus a Secretis oraz prefekt J.C. Vives. W: Konstytucje Zgromadzenia MSF 1925. 
s. 7-8. 
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owych szkół przyjmowano przede wszystkim tych, którzy gdzie indziej z powodu ubóstwa lub 
spóźnionego wieku nie mogą dojść do swego celu”211. 
 Dlatego też członkowie Instytutu niech dążą do tego, by rozwijać Dzieło spóźnionych 
powołań, nawet do tego stopnia, by założyć najpierw rokujące najlepsze nadzieje Centrum, 
które mogłoby werbować i kształcić możliwie jak największą liczbę członków, i w takim 
zakresie, jak wzrasta liczba kapłanów dojrzałych w swojej pobożności, wiedzy i 
doświadczeniu, niech zakładają seminaria o takim charakterze i ukierunkowane na ten cel, w 
tych miejscowościach, gdzie kwitnie wiara, są wielodzietne rodziny, a więc jest więcej 
widoków na zdobycie dobrych powołań212. 
 Kiedy ten pierwszy cel Dzieła zostanie osiągnięty, nic nie przeszkadza, by wysyłać 
misjonarzy na misje zagraniczne. Jeżeli przełożeni, dla rozwijania i utrzymywania Dzieła, będą 
uważać za pożyteczne, w pewnych przypadkach, głoszenie misji ludowych lub nawet 
obejmowanie parafii w okolicach odczuwających brak kapłanów (jeżeli zostaną one nam 
przydzielone przez Biskupów), mogą się na to zgodzić. W takim przypadku trzeba mieć 
przygotowanych do tych celów odpowiednich członków. Byłoby to jednak możliwe jedynie 
pod warunkiem, że członkowie Instytutu będą przebywać na misjach po dwóch, a w 
parafiach po trzech, aby i tam można było prowadzić życie według Reguły zakonnej i w ten 
sposób nie tracić z oczu głównego celu Instytutu, a ponadto także i tam poszukiwać 
apostolskich powołań, przygotowując jak najwcześniej dzieci i młodzież, po których można 
się spodziewać, że będą dobrymi misjonarzami, do pobożności, cnotliwego życia i do 
przyszłych studiów. Instytut nie będzie się podejmował prowadzenia kolegiów ani innych 
seminariów, jak tylko te, które mają na celu jego rozwój213. 

Do realizacji tych celów nie trzeba szukać kandydatów, chyba tylko w ostateczności, a 
gdy się odpowiada na ich prośbę przyjęcia nie należy nigdy dać im do zrozumienia, że się ich 
potrzebuje. To czyni ich pretensjonalnymi. Należy ukazać im rzeczy jako bardziej trudne niż 
są naprawdę214. Przyszłość naszego Dzieła zależy od sposobu, w jaki będzie się przestrzegało 
regułę, porządek, tradycję domu o polecenia przełożonych. Im bardziej członkowie wejdą w 
ducha reguły, tym lepiej dzieło będzie prosperowało215.  
 
 
3. Duchowość Założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny 
 

Skoro duchowość chrześcijańska to forma życia polegającego na zjednoczeniu z 
Bogiem poprzez naśladowanie i upodobnienie się do Chrystusa, to należy się zastanowić, w 
jaki sposób Jan Berthier starał się naśladować Chrystusa w swoim życiu oraz jaką drogę do 
zjednoczenia przekazał swoim uczniom. 

Rozpatrując zagadnienie duchowości Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, 
należy zaznaczyć, że składa się ona z dwóch komponentów: duchowości Założyciela i 
duchowości Zgromadzenia. Duchowość Założyciela obejmuje zarówno duchowość osobistą 
Jana Berthier, która jest nieprzekazywalna, jak i duchowość przekazaną Instytutowi - 
duchowość aktu założenia, będącą sumą duchowości Założyciela i jego pierwszych uczniów, 
aż do śmierci Założyciela. Po śmierci Założyciela rozpoczyna się proces recepcji jego 
nauczania, które przekazał uczniom w tzw. doświadczeniu założycielskim i wcielania go w 

 
211 J. Berthier. Testament duchowy. s. 1. 
212 Por. J. Berthier. Constitutiones 1895. Nr 17.  
213 Por. Tamże. Nr 18. 
214 Por. P. Ferrand. Wypowiedzi Ojca Założyciela. Dz. cyt. Nr 29. 
215 Por. Tamże. Nr 254. 
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życie wspólnoty. Tworzy się w ten sposób duchowość Zgromadzenia, adekwatna do 
aktualnych potrzeb ludzi, wśród których danej wspólnocie przyszło żyć i ewangelizować. 

Przyjrzymy się, zatem życiu duchowemu Założyciela od strony przeżyciowej, by 
następnie zdefiniować charakterystyczne wymiary jego duchowości. Powszechnie przyjmuje 
się, że życie duchowe jest współpracą chrześcijanina z uświęcającym działaniem Ducha 
Świętego, a więc postawą życiową wobec poznawanych i przeżywanych treści wiary 
chrześcijańskiej. Traktując o życiu duchowym, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na 
rozpoznanie działania Ducha Świętego w człowieku i udzielenie przez człowieka odpowiedzi 
Bogu w celu umocnienia osobowej więzi z Bogiem, aż do zjednoczenia z Nim w miłości216. 
 
 
3.1. Duchowość osobista Jana Berthier 
 

Jan Berthier całym swoim życiem starał się upodobnić do Chrystusa. Czynił to, będąc 
wiernym swej epoce, charakteryzującej się wyraźnym rysem chrystocentrycznym. Składały 
się na niego głównie pobożność eucharystyczna i kult Serca Jezusa. Rys ten wybrzmiewa we 
wszystkich książkach Ojca Założyciela, a w sposób szczególny w: Notre Seigneur Jésus Christ, 
ce que nous lui devons napisanej w 1889 roku.  

Obok chrystocentrycznego wymiaru duchowości naszego autora, należy wymienić rys 
maryjny. Towarzyszył on księdzu Berthier przez całe życie. Opowiadanie babci o objawieniu 
w La Salette, wycisnęło na nim niezatarte piętno. Wizyta na świętej górze wzmocniła jego 
pragnienie bycia misjonarzem Płaczącej Pani. Swój maryjny rys duchowości opierał na 
nauczaniu Piotra de Berulle i Ludwika Grignon de Montfort, co zaowocowało oddaniem się w 
niewolę miłości Maryi, by w ten sposób móc lepiej naśladować Jej Syna. Oddając się pod 
opiekę Pani Saletyńskiej, Założyciel wyraził także pasyjny wymiar duchowości, zarówno 
względem Jezusa, jak i Matki Bolesnej. Wielokrotnie wspominał o skuteczności medytacji 
misterium paschalnego Chrystusa, zachęcając do częstego odprawiania nabożeństwa drogi 
krzyżowej i rozważania cierpienia Maryi, podczas odmawiania różańca do siedmiu boleści 
Matki Bożej. 

Naśladowanie Chrystusa w życiu Założyciela przejawiało się także w posłuszeństwie 
Kościołowi, który jest Mistycznym Ciałem Chrystusa. Realizowało się w uważnym 
wsłuchiwaniu się w nauczanie papieży i wypełnianiu go w życiu swoim i założonej przez 
siebie wspólnoty. Eklezjalny wymiar duchowości Jana Berthier stanowił fundament jego życia 
i dzieła. W sposób szczególny, zainspirowało Założyciela nauczanie Leona XIII, w wyjątkowo 
trudnym okresie dziejów Kościoła. 

Jako, że Kościół jest z natury misyjny, ksiądz Berthier starał się sam głosić Dobrą 
Nowinę ludziom w trudnych czasach poreformacyjnych we Francji. Ten rys apostolsko-
misyjny rozszerzył później w założonym Zgromadzeniu, o tych, którzy są oddaleni. Pragnął 
przede wszystkim zająć się wychowywaniem misjonarzy. Chciał zakładać szkoły apostolskie w 
tym celu, by odpowiednio przygotowani ludzie mogli następnie zająć się wychowaniem 
następnych pokoleń i pracą misyjną. 

Ważne miejsce w naśladowaniu Chrystusa przez Jana Berthier, zajmował 
aretologiczny wymiar duchowości. Pisał on o cnotach Jezusa, Maryi oraz Józefa i w swym 
życiu starał się realizować ten rys duchowości przez świadczenie miłości względem Boga, 
bliźniego i samego siebie. To najistotniejsze składniki bogactwa duchowego Jana Berthier, 

 
216 Por. M. Chmielewski. Sto jeden pytań o życie duchowe. Dz. cyt. s. 12-13; Tenże. Vademecum duchowości 

katolickiej. Lublin 2004. s. 19-20; Tenże. Metodologiczne problemy posoborowej teologii duchowości katolickiej. 
Dz. cyt. s. 74-77. 
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które przyczyniło się do owocniejszego zrealizowania charyzmatu Założyciela i stanowiło 
podstawę duchowości aktu założenia. 
 
 
3.2. Duchowość aktu założenia  
 

Duchowość ta, w przeciwieństwie do duchowości osobistej, została przekazana 
Instytutowi. Wypływa ona z duchowości Założyciela i obejmuje duchowość Jana Berthier i 
pierwszych Misjonarzy Świętej Rodziny do dnia śmierci Założyciela. Duchowość aktu 
założenia charakteryzuje się odczytywaniem ducha Świętej Rodziny w życiu i misji wspólnoty 
Zgromadzenia. W wyniku jej rozwoju tworzyć się będzie duchowość Zgromadzenia, 
obejmująca doświadczenie życia uczniów Założyciela już po jego śmierci. Duchowość aktu 
założenia obejmuje również charyzmat aktu założenia polegający na stworzeniu dzieła i 
zorganizowaniu wszystkiego, także od strony ekonomicznej. Warto podkreślić, że Berthier, 
podobnie jak święta Teresa od Jezusa, w trudnych momentach realizacji swego charyzmatu 
osobistego prosił o wstawiennictwo świętego Józefa217. 

Założyciel w swoich Konstytucjach zaznaczył wyraźnie, że wspólnota powinna żyć 
duchem szacunku i wzajemnej miłości, które stoją ponad wszystkimi Konstytucjami. 
Wypełnianie ślubów zakonnych stanowiło dla niego sposób rozniecania w duszach miłości do 
Boga i bliźniego. Misjonarze Świętej Rodziny mieli tworzyć jedno serce i jedną duszę, 
pomagać sobie i umacniać się duchowo218. 

Kupując koszary w Grave, Berthier dostrzegał ich kiepski stan. Zdecydował się jednak 
na nie z dwóch powodów. Po pierwsze Święta Rodzina, pod opiekę której oddał założone 
przez siebie Zgromadzenie, nie mieszkała w pałacach. Tak Betlejem, jak i Egipt i Nazaret były 
pełne ubóstwa i skromności. Po drugie uważał, że tylko takie warunki pomogą wychować 
misjonarzy, którzy w przyszłości nie będą mieli zbyt wygórowanych wymagań i bez trudu 
zrzekną się własnej wygody dla większej chwały Bożej i zbawienia dusz219. 
 
 
3.3. Świętorodzinny wymiar duchowości Założyciela 
 

Wypada zatem zapytać, na czym miałby polegać duch świętorodzinny w ujęciu Ojca 
Założyciela i w jaki sposób przekazał go członkom Instytutu? Na czym polega duchowość 
świętorodzinna według nauczania Jana Berthier? Po dokonaniu dogłębnej analizy materiałów 
dotyczących tego okresu, zawartych w Constitutiones, książkach Założyciela oraz jego 
wypowiedziach z tego okresu, można w duchowości świętorodzinnej wyróżnić następujące 
dwa stopnie: kult i naśladowanie Świętej Rodziny. 
 
 
3.3.1. Kult Świętej Rodziny 
 

Kultowi Świętej Rodziny Jan Berthier poświęcił ostatnią swoją książkę: Le culte et 
l'imitation de la Sainte Famille z 1907 roku. Zawarł w niej kompendium swej wiedzy i 
pobożności względem Jezusa, Maryi i Józefa. Uważał, że na kult Świętej Rodziny składa się 

 
217 Por. J. Berthier. Dzieło. s. 17. 
218 Por. J. Berthier. Constitutiones 1895. Nr 5; Kapituła Generalna. Rzym 1983. W: Konstytucje i dyrektorium 

generalne. Dyrektorium prowincjale polskiej prowincji MSF. Dz. cyt. s. 8. 
219 Por. J. Berthier. Dzieło. s. 17. 
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poświecenie się Jej, poprzez całkowite oddanie pod Jej opiekę i ofiarowanie swego życia, zaś 
naśladowanie polega na kontemplacji, odwzorowywaniu i działaniu według wzoru Rodziny 
Nazaretańskiej. 
 
 
3.3.1.1.Poświęcenie się Świętej Rodzinie 
 

Ksiądz Berthier podaje, że długo zastanawiał się nad tym, by dać nam Świętą Rodzinę 
za patronkę. W tym zamiarze najprawdopodobniej utwierdził go Leon XIII, który w liście 
Neminem fugit z 14.06.1892 roku, ogłosił Świętą Rodzinę patronką i wzorem rodziny 
chrześcijańskiej. Papież zatwierdził formułę poświęcenia rodzin chrześcijańskich opiece 
Świętej Rodziny oraz modlitwę do odmawiania przed obrazem Świętej Rodziny. Zaaprobował 
regulamin Stowarzyszenia Świętej Rodziny, którego celem było związanie rodzin 
chrześcijańskich z Jezusem, Maryją i Józefem oraz oddanie wszystkich rodzin ich opiece. W 
ten sposób Osoby Świętej Rodziny miały bronić i otaczać opieką rodziny, które Jej się 
poświęciły, tak jak opiekowały się sobą nawzajem. Papież zachęcał także do umieszczenia 
obrazu Świętej Rodziny na honorowym miejscu w każdym domu, do wspólnego odmawiania 
przy nim modlitw i wzywania opieki Świętej Rodziny dla wszystkich „domowych ognisk 
rodzinnych”220.  

Biorąc pod uwagę przytoczone wyżej wskazania papieża, Założyciel zaleca, by 
młodzieńcy należący do Instytutu, uciekali się pod obronę Świętej Rodziny. W niej bowiem 
wzrastał w mądrości, w latach i w łasce Jezus Chrystus – Wieczny Kapłan – Misjonarz Ojca221. 
To dowodzi, że Święta Rodzina potrafi uformować Misjonarzy według woli Ojca. 

Ksiądz Berthier stwierdza ponadto, że Święta Rodzina w świątyni ofiarowała Jezusa 
Ojcu przez ręce Maryi. W tym dniu Jezus, pierwszy zakonnik, złożył pierwszą profesję 
zakonną. Ważne, by oddając się w opiekę Świętej Rodzinie, postawić sobie wielkie cele. Nasz 
autor akcentuje konieczność uczynienia ideałów. Uważa, że kto w młodym wieku nie czyni 
sobie ideałów, ten nie stwarza perspektyw. Założyciel wyjaśnia, na czym mają polegać owe 
ideały. Ideał w ubóstwie - nic nie przyjmować bez pozwolenia. Chcieć, by inni mieli lepsze 
rzeczy ode mnie. Ideał w czystości - skromność, czystość serca i ducha, oddalenie od myśli 
światowej. Ideał w posłuszeństwie - w opiniach, woli, wobec poleceń. W taki sposób można 
ofiarować się Ojcu przez ręce Maryi222. W taki sposób można oddać się w opiekę Świętej 
Rodzinie, co stanowi podstawę świętorodzinnego wymiaru duchowości Ojca Założyciela. 

Z oddania się pod opiekę Świętej Rodziny, wynika z jednej strony potrzeba zaufania 
Jej, a z drugiej zapewnienie Jej należnej czci w założonym Zgromadzeniu, a przez nie na 
całym świecie.  
 
 
3.3.1.2.Nabożeństwo do Świętej Rodziny 

 
Kult świętej Rodziny obejmuje, według naszego autora, wszystkie obowiązki wobec 

Jezusa, Maryi i Józefa oraz oddawanie należnej czci każdemu z członków tej Bożej Rodziny. 
Uważa on, że ważną rzeczą dla rozwoju życia duchowego chrześcijanina jest czcić tajemnice 
życia ukrytego Zbawiciela, któremu towarzyszyli Maryja i Józef. W tym Ojciec Berthier widzi 
sens kultu Świętej Rodziny. Jego zdaniem kult Świętej Rodziny, łączący nabożeństwa do 

 
220 Zob: Leon XIII. List apostolski. Neminem fugit. Dz. cyt. s. 8-10; J. Berthier. Kult. s. 57-58 i 61 i 100-101. 
221 Por. J. Berthier. Dzieło. s. 42. 
222 Por. Wypowiedź Ojca Założyciela z 02.02.1907. W: A. Kuczera. Adnotationes. Grave 1905-1908. s. 5. 
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Jezusa, Maryi i Józefa jest skutecznym środkiem do uświęcania dusz, gdyż oddaje dusze pod 
najpotężniejszą opiekę, jakiej można oczekiwać na ziemi i w niebie223. 

Nasz autor stwierdza, że nic nie wyraża lepiej kultu Świętej Rodziny niż teksty mszalne 
i oficjum ku Jej czci. Podkreśla, że kult Świętej Rodziny, zatwierdzony i usankcjonowany przez 
Kościół, jest zbawienny dla każdego wierzącego, wszystkich rodzin i całej społeczności. 
Następnie przytacza owoce tego kultu dla poszczególnych osób, omawiając je w kluczu cnót 
względem Boga, bliźniego i samego siebie. W tym celu zachęca, by kult ten rozszerzał się 
wszędzie tam, gdzie żyją chrześcijanie i gdzie trzeba przeniknąć rodzinę duchem miłości 
Jezusa, Maryi i Józefa224. 

Ksiądz Berthier wielokrotnie powtarzał, że nasz cel, nasze powołanie jest naprawdę 
wielkie dla tych, którzy rozumieją opłakany stan, w którym znajduje się świat. Zauważał, że 
coraz mniej społeczności zachowuje kult prawdziwego Boga. A tymczasem, cierpienia i 
prześladowania, czynione z różnych stron naszej świętej matce Kościołowi, nieustannie się 
wzmagają. Rewolucje, niepokoje społeczne i zamieszki zdają się nie mieć końca. Założyciel 
zastanawia się, jakie zastosować lekarstwo? Odpowiada, że tylko Boże miłosierdzie może 
zmienić tę nieszczęśliwą sytuację ludzi, którzy się skłaniają do pogaństwa. W celu 
przywrócenia tych biednych dusz Bogu, trzeba im pomóc poznać i ukochać Świętą 
Rodzinę225. 

Podobne motywy kierowały postępowaniem Jana Berthier względem swych uczniów. 
Nauczał on: „uważam, że w kształtowaniu młodych ludzi do życia zakonnego, nie ma bardziej 
pomocnego nabożeństwa niż to do Świętej Rodziny. Wszak w zaciszu rodzą się prawdziwe 
cnoty, będące podwaliną, na której trzeba budować wszystkie dzieła gorliwości”226. 
 
 
3.3.2. Naśladowanie cnót Świętej Rodziny 
 
 Ksiądz Berthier podaje, że najlepszym i najskuteczniejszym sposobem uczczenia 
Świętej Rodziny jest Jej naśladowanie. W Niej można odnaleźć niezrównany wzór 
wypełnienia wszystkich obowiązków i praktykowania cnót227. Owocem właściwie oddawanej 
czci jest pragnienie naśladowania Chrystusa, którego początkowym etapem jest nawrócenie. 
Stąd drugim stopniem świętorodznnego wymiaru duchowości jest naśladowanie cnót 
Świętej Rodziny. Sam Założyciel mówił, że aby odpowiedzieć doskonale na nasze powołanie, 
które polega na stawaniu się zakonnikiem według ducha Świętej Rodziny, należy dążyć z 
wszystkich sił do naśladowania cnót Świętej Rodziny228. Polega ono, jego zdaniem, na 
kontemplacji życia Świętej Rodziny, odwzorowywaniu Jej przykładu i szerzeniu tego ideału w 
świecie. 
 
 

 
223  Nabożeństwo do Jezusa jest celem religii katolickiej. On jest Jedynym Zbawicielem człowieka i 

Pośrednikiem do Ojca. Maryja natomiast jest Pośredniczką do Jezusa. Ona uczy miłować Jezusa i do Niego 
prowadzi. Józef natomiast mąż sprawiedliwy uczy milczenia i wierności w wypełnianiu codziennych 
obowiązków. Por. J. Berthier. Kult. s. 53-54 i 87-88. 

224 Por. J. Berthier. Kult. s. 91-100. 
225 Por. G. Jansen. Wypowiedź J. Berthier w wigilie uroczystości Świętej Rodziny 28.01.1907. W: Adnotationes 

primi fratris coadiutoris msf. Dz. cyt. s. 44. 
226 Por. J. Berthier. Dzieło. s. 42. 
227 Por. J. Berthier. Kult. s. 109-110. 
228 Por. Wypowiedź Ojca Założyciela z 31.03.1907. W: P. Dauntzenberg. Sentences et paroles. P. Berthier. 

Adnotationes. Grave 1904-1908. Cz. II. s. 87. 
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3.3.2.1. Kontemplacja 
 
Naśladowanie wymaga wcześniej kontemplacji Osób i świętości ich życia. Dlatego 

wpatrywanie się w przykład Jezusa, Maryi i Józefa stanowi podstawę i konieczny warunek 
odwzorowywania ich cnót. 

Berthier wyjaśnia, na czym polegał duch modlitwy Świętej Rodziny i na czym powinno 
polegać Jej kontemplowanie. Stwierdza, że Jezus nigdy nie był pozbawiony wizji Ojca. 
Jednoczył się z Nim zawsze: na modlitwie, w milczeniu i skupieniu. Podobnie Maryja, w 
świątyni i w codzienności skierowana była ku wewnętrznemu życiu Trójcy Świętej. Jej 
małżonek, święty Józef, przebywał także w milczeniu w tajemnicy, co można wywnioskować 
czytając Ewangelię. Powinniśmy, zatem stać się dziećmi Świętej Rodziny, przez przeniknięcie 
wszystkiego duchem modlitwy. Nasze prace, studia, odpoczynek, w nocy i w dzień, zawsze 
powinny być przeniknięte modlitwą. Założyciel nakazuje modlić się i medytować ze Świętą 
Rodziną, naśladować zarówno Jej życie kontemplacyjne, jak i aktywne, korzystając w tym 
celu z odpowiedniej lektury duchowej. Podaje trzy sposoby kontemplacji Świętej Rodziny: 
podczas modlitwy - nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo Drogi Krzyżowej i 
inne, w działaniu - praca, nauka oraz przebywanie z Nią w wieczności w domu Ojca229.  

Dla Założyciela duże znaczenie miało kontemplowanie życia ukrytego Świętej Rodziny 
w Nazarecie. Podkreślał szczególnie Wcielenie Syna Bożego oraz życie codzienne w 
Nazarecie. Uważał, że życie odosobnione, poświęcone kontemplacji, stanowi wyśmienite 
przygotowanie dla jego uczniów do podjęcia zadań życia apostolskiego. W szkole Nazaretu 
akcentował konieczność nabywania cnót, które panowały w Świętej Rodzinie, wymieniając 
pobożność, pracę i zjednoczenie serc230.  

Mówiąc o pobożności, Berthier wymienia praktyki modlitewne, które przyszły 
misjonarz powinien wypełnić. Należą do nich półgodzinne rozmyślanie, codzienne 
uczestnictwo we mszy świętej, czytanie duchowne, modlitwy poranne i wieczorne, 
szczegółowy rachunek sumienia, nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, różaniec i akty 
strzeliste o każdej porze dnia. Pochwala ducha modlitwy swoich uczniów z pierwszej 
wspólnoty w Grave. Stwierdza, że niejednokrotnie musiał odmówić im dłuższego pozostania 
w kaplicy. Niemniej jednak posłuszeństwo, duch wyrzeczenia, uległości i punktualności 
wyprasza nowo powstałej wspólnocie łaski Świętej Rodziny i przyczynia się do rozwoju 
Dzieła. Pobożność ta wzrasta dzięki regularnemu przystępowaniu do sakramentów świętych, 
do których wcale nie musiał ich namawiać. Uczniowie sami wyznaczyli sobie regularność 
spowiedzi co 8 dni i przyjmowania komunii świętej według rady spowiednika231.  

Drugą z wymienianych przez Berthier i zalecanych swym uczniom do kontemplowania 
i praktykowania cnót Świętej Rodziny była praca. Twierdził, że przyszli misjonarze muszą 
łączyć zamiłowanie do pracy z duchem modlitwy. Przywoływał przykład Chrystusa, który 
pracował i zachęcał, by członkowie Instytutu wykonywali prace w domu, ogrodzie i na polu. 
Utrzymują one młodzieńców w duchu prostoty, skromności i pracowitości. Pomagają także w 
zachowaniu ducha ubóstwa Świętej Rodziny, którego chcemy odtworzyć i przyczyniają się do 
oszczędzania środków materialnych, jakie Opatrzność zsyła na powołania misyjne 232 . 
Założyciel mawiał: „Jest rzeczą nad wyraz konieczną, aby uczniowie pracowali także fizycznie. 
To należy do ducha Świętej Rodziny. Praca jest zresztą zbawienną pokutą, podtrzymuje 

 
229 Por. Wypowiedz Ojca Założyciela z 02.02.1907. W: A. Kuczera. Adnotationes. Grave 1905-1908. s. 5-7. 
230 Por. J. Berthier. Dzieło. s. 43. 

231 Por. Tamże. s. 43-44. 
232 Tamże. s. 45-48. 
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ducha pokory, prostoty i ubóstwa. Daje okazję do czynienia czegoś dla Zgromadzenia i 
okazania swej wdzięczności dla niego”233. 

Trzecim sposobem kontemplacji życia Świętej Rodziny było zjednoczenie serc. 
Berthier podaje, że: „Święta Rodzina jest doskonałym wzorem każdej wspólnoty zakonnej i 
każdej rodziny chrześcijańskiej. Jest ona idealnym modelem zjednoczenia serc, wzajemnej 
ustępliwości, posłuszeństwa, wyrzeczenia samego siebie na rzecz innych”234. W ten sposób 
wybrzmiewa wielkie znaczenie wspólnotowości w świętorodzinnym rysie duchowości 
Założyciela. Wewnętrzna jedność we wspólnocie żyjącej duchem Świętej Rodziny, to dla 
Berthier podstawa zarówno formacji, jak i apostolstwa. Nasz autor wspomina, że pierwsza 
wspólnota w Grave odznaczała się wzajemną miłością, radością z przyjęcia nowych członków. 
Wszyscy żyli jak bracia. Jeśli ktoś przeżywał jakieś doświadczenie, inni pocieszali go, dodawali 
otuchy i modlili się za niego. Tak wyglądała duchowość aktu założenia235.  

Berthier podkreślał, że w celu rozkrzewiania ducha Świętej Rodziny, Instytutowi 
potrzeba ludzi młodych, bogobojnych, pobożnych, wielkodusznych, pracowitych, 
inteligentnych, roztropnych, zdecydowanych poświęcić swe życie na praktykowanie rad 
ewangelicznych: posłuszeństwa, ubóstwa i czystości. Ludzie ci mają także być gotowi 
ofiarować swoje życie dla wychowania innych misjonarzy oraz wyjechać na misje 
zagraniczne236. 

W duchowości aktu założenia, wchodzącej w skład duchowości Założyciela, ważną 
rolę odgrywała jedność. Berthier nauczał, że: „tylko jedność stwarza siłę”. Pozostańmy, więc 
razem, aby nasze dzieło doprowadzić do rozkwitu”237. Twierdził, że obok przestrzegania rad 
ewangelicznych ważnym elementem życia na wzór Świętej Rodziny jest życie wspólne. 
Dostrzegał w tym sposobie życia zarówno korzyści materialne w postaci oszczędności, jak i 
dobra duchowe. Mówił o wspólnej modlitwie, wspólnej pracy i pomocy wzajemnej. 
Podkreślał wartość milczenia i przestrzegał przed marnowaniem czasu. Według Berthier, 
szczególnym błogosławieństwem Pana cieszy się wspólna modlitwa brewiarzowa, 
odmawianie różańca i innych wspólnych praktyk modlitewnych238. 

Jako doskonały pedagog, Ojciec Założyciel zauważa, że w celu zachowania jedności, 
która stanowi fundament życia wspólnotowego, konieczna jest jednomyślność. Berthier 
podaje, że jeśli myśli wszystkich będą podążały w jednym kierunku, wtedy serca będą się 
czuły szczęśliwe i swobodniejsze. Różnice w poglądach prowadzą bowiem do zakłócenia życia 
wspólnego, do różnych sprzecznych zachcianek i dążeń. Gdzie istnieje różnica w poglądach, 
niedaleko jest do poróżnienia serc. Podkreślał, że „w Świętej Rodzinie powinno być tylko 
jedno serce i jedna dusza”239. W Świętej Rodzinie powinni mieszkać tylko bracia. Stąd 
Berthier mocno akcentuje wagę zgody jako węzła miłości bliźniego. Serca wszystkich 
członków Zgromadzenia powinny bić jednym rytmem. Uważał, że na przełożonych powinno 
się wybierać tych, którym najbardziej zależy na zachowania ducha Zgromadzenia, którzy 
przestrzegają reguły i realizują jego cele. Takim przełożonym należy się szacunek i 

 
233 J. Berthier. Testament duchowy. s. 3.  
234 J. Berthier. Dzieło. s. 48. 
235 Por. Tamże. s. 48-49. 
236 Tamże. s. 62-63. 
237 Por. J. Berthier. Testament duchowy. s. 8. 
238 Por. Tamże. s. 8-9. 
239 Tamże. s. 11. 
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zaufanie240. W duchu Świętej Rodziny jest także wdzięczność. Założyciel nakazuje pamiętać o 
dobrodziejach i w każdą sobotę odprawiać mszę świętą w ich intencji241.  
 
 
3.3.2.2.Odwzorowywanie 

 
Leon XIII nauczał, że Święta Rodzina jest prawdziwym modelem cnót chrześcijańskich 

i zakonnych. Dlatego Berthier uważał, że nie można zrobić nic lepszego po kontemplacji osób 
Świętej Rodziny, niż skopiować w nas ten wspaniały wzór i ofiarować go światu przez życie 
całkowicie zgodne z Jej duchem. Jego zdaniem nic nie wznosi tak życia zakonnego, jak 
odwzorowywanie cnót praktykowanych w Betlejem i w Nazaret. Uświęcać wszystkich: 
kapłanów przez poddanie się wierności i gotowość w wypełnianiu ich obowiązków, rodziny 
przez kapłanów i cały świat. Mówił do swoich uczniów, że są powołani, by tego dokonać. 
Odtworzyć w sobie to życie niebieskie i zanieść je całemu światu. Trzeba, by ludzie widząc 
nas mówili o tym, jak oni się miłują. Jeśli wejdziecie w ducha Świętej Rodziny dokonacie 
wiele dobra242. Święta Rodzina jest tajemniczą drabiną do wejścia do nieba i stanowi 
kompletny model do naśladowania243.  

Ksiądz Berthier podkreślał, że aby móc nauczać innych trzeba wpierw samemu 
nauczyć się praktykować Jej cnoty. Dostrzegał, że Święta Rodzina przedstawiana jest w różny 
sposób, na modlitwie, przy pracy, w drodze do świątyni. Toteż nakazywał uczniom, by byli jej 
żywym obrazem w każdym położeniu. Jego następcy mieli szukać ze wszystkich sił sposobu 
odkrycia śladów Świętej Rodziny na wszystkich drogach, przez miłość wzajemną, modlitwę, 
skromność, ubóstwo, czystość i posłuszeństwo. Powtarzał, że to, co muszą uczynić w swoim 
życiu, to stać się doskonałą kopią Świętej Rodziny. „Miłujcie zwłaszcza pracę, bez której nic 
nie zrobicie. Ogólnie się mówi, że trudno jest wykonać jakieś dzieło. Ja mówię, że jest łatwo, 
z kilkoma ludźmi, którzy naśladują Świętą Rodzinę, bez czynienia wielkiego hałasu spokojnie 
dojść do uczynienia wielkich rzeczy. Ona bowiem pilnuje i ochrania swoje dzieła. Bądźmy 
odważni i zaufajmy Świętej Rodzinie, a będziemy Jej prawdziwymi dziećmi”244.  
 
 
3.3.2.3.Działanie 

 
Po omówieniu kontemplacji Świętej Rodziny i podaniu sposobu odwzorowywania w 

życiu codziennym Jej cnót, Założyciel przechodzi do ostatniego etapu naśladowania, jakim 
jest działanie. Zdaniem księdza Berthier, ma ono polegać przede wszystkim na propagowaniu 
w świecie ideału Świętej Rodziny poprzez formowanie rodzin, a przez nie ludzi i społeczeństw 
w duchu świętorodzinnym. 

Zgodnie z nauczaniem Leona XIII, nasz autor uważał, że rodzinę trzeba zreformować, 
a jedynym sposobem jest ukazanie przykładu tej wspaniałej Rodziny ludziom zepsutego 
świata. To zadanie niezwykle trudne, ale bardzo szlachetne i godne wysiłku. Lekarstwem na 
wszystko jest Święta Rodzina245. Berthier nauczał: „Jeżeli chcecie wytrwać na misji i uczynić 
tam dobro, naśladujcie Świętą Rodzinę, w niej jest jedyny warunek, pod którym będziecie 

 
240 Tamże. s. 12-13. 
241 Testament. s. 13. 
242 Por. P. Ferrand. Wypowiedzi Ojca Założyciela. Grave 1905-1908. Nr 146 i 338. 
243 Por. Wypowiedzi Ojca Założyciela z 04.10.1902. W: P. Hellmann. Adnotationes. Retraite 1902. s. 30-31. 
244 G. Jansen. Wypowiedź J. Berthier w wigilie uroczystości Świętej Rodziny 28.01.1907. Dz. cyt. s. 45-46.  
245 Por. Tamże. s. 44. 
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naprawdę szczęśliwi”246. Powtarzał także: „Miejcie przed oczyma Świętą Rodzinę. Mówcie o 
Niej, ukazujcie Jej wzór i sprawcie, by była kochana i naśladowana. Nie pozwólcie się 
owładnąć duchem świata. Brońcie się naśladując cnoty Świętej Rodziny. Idźcie za duchem 
Ewangelii, a nie maksymami świata. Musimy być zakonnikami, a nie ludźmi, którzy szukają 
tylko przyjemności i wygody”247.  

Odnośnie do kandydatów, którzy wstąpią do Instytutu, Berthier mówił, by pomóc im 
zrozumieć zobowiązania, jakie mają wszyscy wobec domu i nabrać ducha Świętej Rodziny, 
tzn. ducha miłości bliźniego, zaparcia się siebie, pokory, ubóstwa i wyrzeczenia, które trzeba 
mieć będąc misjonarzem248. Podkreślał, za Leonem XIII, że cnoty bierne są bardzo potrzebne 
w formacji przyszłych misjonarzy. Przypomina, że papież potępił błędy amerykanizmu, 
zachwalającego tylko cnoty czynne249. 

Na zakończenie swego Testamentu, Założyciel z głębi serca zachęcał uczniów, by 
zachowywali wiernie rady ewangeliczne i starali się pielęgnować cnoty, jakie zawierają śluby 
ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. To cnoty usuwają przeszkody na drodze do doskonałej 
miłości. Zalecał, by unikali nowości i troszczyli się o zachowanie tradycji i zwyczajów, a 
szczególnie reguł, które nadają Zgromadzeniu rysy podobieństwa do Świętej Rodziny. Do 
tych cech Berthier zaliczał: prostotę, szczerość, skromność, ubóstwo, posłuszeństwo, miłość 
braterską i ducha modlitwy250. Dodając otuchy mawiał: „Jeśli misjonarze będą dziećmi 
Świętej Rodziny niczego im nie zbraknie, a z łaski Bożej Opatrzności będą twórcami 
dobra”251. Żyjąc tym duchem przyczynią się do odnowienia duchowego i moralnego rodziny i 
społeczeństw. Sam również polecił się opiece Świętej Rodziny zarówno w życiu, jak i w 
godzinie śmierci. 

Podsumowując rozdział prezentujący znaczenie życia i dzieła Ojca Jana Berthier dla 
rozwoju świętorodzinnego rysu duchowości chrześcijańskiej, wypada zauważyć, że rozwijał 
się on w nim stopniowo. Towarzyszył on charyzmatowi założycielskiemu naszego autora i 
przyczynił się do jego dynamizacji. Nazwa Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny wyjaśnia 
zarówno misyjny charakter, zainspirowany orędziem Matki Bożej z La Salette, jak i sposób 
wypełnienia misji w duchu Świętej Rodziny. W początkowym okresie życia Berthier skłaniał 
się ku zjednoczeniu serc na wzór Maryi i Jezusa. W trakcie zakładania Instytutu, coraz więcej 
zwracał się o pomoc do Świętego Józefa. Dlatego można powiedzieć, że świętorodzinny rys 
duchowości towarzyszył mu wraz z dojrzewaniem w nim charyzmatu założyciela. Kiedy 
powziął decyzję założenia Instytutu, wymiar świętorodzinny zajął wyjątkowe miejsce w jego 
życiu duchowym. Dał temu wyraz w swej ostatniej książce: Kult i naśladowanie Świętej 
Rodziny z 1907 roku, w której odniósł się już bezpośrednio do kultu oddanego całej Świętej 
Rodzinie. Ten nakaz zostawił w duchowym testamencie swoim następcom252.  
 
 
 
 

 
246 Wypowiedź Ojca Założyciela z 12.01.1905. W: P. Dauntzenberg. Sentences et paroles. P. Berthier. 

Adnotationes. Grave 1904-1908. Cz. I s. 24. 
247 Tamże. s. 55-57. 
248 Tamże. s. 23. 
249 Por. Leon XIII. List Apostolski Testem benevolentie do kard. Gibbonsa z 22.01.1899. W: ASS 31(1899) s. 

474-475. 
250 Por. J. Berthier. Testament. s. 14. 
251 Por. Tamże. s. 15. 
252 Założyciel przybliża najpierw Jezusa, Maryję i Józefa, by pomóc czytelnikom poznać Świętą Rodzinę. Por. J. 

Berthier. Kult. s. 53.  
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ROZDZIAŁ III 
 
ŚWIĘTORODZINNA DUCHOWOŚĆ ZGROMADZENIA ZAŁOŻONEGO PRZEZ JANA BERTHIER 
 
 

Duchowość aktu założenia obejmowała doświadczenie wspólnego życia Jana Berthier 
i jego pierwszych uczniów. Z czasem wyłoniła się mocna grupa następców Jana Berthier, 
która po jego śmierci podjęła próbę realizowania jego myśli, dostosowując ją do aktualnej 
sytuacji życiowej. W taki sposób zaczął się tworzyć charyzmat Zgromadzenia i rozwijała się w 
nim świętorodzinna duchowość.  

Należy przy tym nadmienić, że proces dojrzewania duchowości Misjonarzy Świętej 
Rodziny wciąż trwa, dlatego warto prześledzić jego poszczególne etapy. Zebrany materiał 
został podzielony na trzy okresy. Pierwszy dotyczy trudnego czasu po śmierci Jana Berthier, 
aż do Soboru Watykańskiego II. Drugi obejmuje proces akomodacji odnowy soborowej w 
Zgromadzeniu Misjonarzy Świętej Rodziny. Ostatni ukazuje najnowszą historię Instytutu i 
jego program na trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa. 
 
 
1.  Przed Soborem Watykańskim II 
 

W pierwszej części recepcji charyzmatu Ojca Założyciela uwaga zostanie skupiona na 
okresie od jego śmierci do Soboru Watykańskiego II. Etap ten jest szczególnie istotny dla 
Zgromadzenia, gdyż stanowi początek charyzmatu Instytutu. Ukazuje, jak pierwsi uczniowie 
Założyciela i ich następcy realizowali wskazania i ideały nakreślone im przez Ojca Berthier. 
 
 
1.1.  Po śmierci Założyciela 
 

Śmierć Księdza Jana Berthier była potężnym ciosem dla młodej wspólnoty Misjonarzy. 
W chwili śmierci Ojciec Założyciel zostawił 25 kapłanów. Ich liczba stale rosła. Jego wolą było 
formowanie kapłanów według wzoru Świętej Rodziny dla celów misyjnych oraz otwieranie 
szkół apostolskich, niezbędnych do rekrutacji i formacji kandydatów. Realizacja tych zadań, 
połączona z troską o zbawienie dusz, miała stanowić podstawę rozwoju dzieła po śmierci 
Założyciela253. Swoją wolę Założyciel pozostawił w licznych dziełach, konferencjach oraz w 
testamencie duchowym. W szczególny sposób przekazał ją Instytutowi w ułożonych przez 
siebie Konstytucjach. 

Pierwsze Konstytucje, napisane przez Ojca Berthier w 1894 roku, zaopiniował 20 
stycznia 1895 roku ówczesny Protektor Zgromadzenia, Kardynał Langénieux, i zatwierdził 25 
lipca 1895 roku. W 1903 roku Święta Kongregacja dla Biskupów i Zakonników wydała nowe 
przepisy odnośnie układu Konstytucji. Pierwsze Konstytucje z 1895r. zawierały: regułę, 

 
253 Por. Vers le Cinquantenaire de L`institut des Missionnaires de la Sainte Famille le Père Berthier et son 

oeuvre Missionnaire. St.-Antoine. 1941. s. 32. 



 52 

zwyczaje i ceremonie. Następnie, stosując się do "przepisów", Berthier napisał dwie 
książeczki: Konstytucje Księży Misjonarzy Świętej Rodziny, oraz Zwyczaje i Dyrektorium 
Księży Misjonarzy Świętej Rodziny. Z polecenia Świętej Kongregacji de Propaganda Fide 
zostały te dwie książeczki zatwierdzone 13 lutego 1904 roku przez Kardynała-Protektora 
Langénieux w Reims i 18 lutego przez biskupa Wilhelma w Hertogenbosch. To wydanie miało 
swoją moc obowiązującą do roku 1925254. 

Rozpatrując duchowość i charyzmat Instytutu należy przyjrzeć się sposobowi 
rekrutacji kandydatów. W nim zostały zawarte cele, jakie Zgromadzenie stawia przed 
nowymi członkami. Każdego kandydata, który pragnął zostać Misjonarzem Świętej Rodziny, 
ksiądz Berthier zobowiązywał od samego początku do związania się z celami i duchem 
Zgromadzenia. W imieniu kandydata, kwestionariusz wypełniał znający go kapłan, który 
musiał udzielić odpowiedzi na około 20 pytań. Pierwszy taki kwestionariusz uzyskał 
imprimatur 26 kwietnia 1899 w Haaren (Holandia). Jedno z pytań podkreśla jednoznacznie 
zamiary naszego Założyciela wobec swojego Zgromadzenia. Pytanie to brzmiało: „Czy chce 
on zostać misjonarzem i zakonnikiem, pozostać w Dziele i z jakiego powodu?”. W 1905 r. 
ksiądz Berthier oddał do druku nowy kwestionariusz, który otrzymał imprimatur również w 
Haaren 10 kwietnia 1905. Nasz autor konkretyzował w nim cele wstępowania do 
Zgromadzenia. Pytanie o intencje kandydata brzmiało tu następująco: „Czy chce on zostać 
misjonarzem i zakonnikiem, i zająć się wykształceniem innych misjonarzy?”. Widać zatem, że 
Berthier oczekiwał od kandydatów potrójnej gotowości: do bycia misjonarzem, zakonnikiem 
i formatorem. Na pewno nasz Założyciel nie miał zamiaru kształcenia wszystkich przyszłych 
kapłanów na formatorów. Domagał się jednak zasadniczej gotowości do tego, aby wszystkich 
zjednoczyć w wysiłku ku jednemu celowi255. 

Po śmierci Ojca Berthier kwestionariusze pozostały niezmienione. Jednak w archi-
wum generalnym znajduje się kwestionariusz wypełniony 21 października 1912. Zawiera on 
niewielki dodatek - słowo „ewentualnie". W kwestionariuszach z lat 1912 – 1925, pytanie 
brzmiało następująco: „Czy chce on zostać misjonarzem i zakonnikiem, i ewentualnie zająć 
się kształceniem innych misjonarzy?". Mimo, iż kwestionariusze były na nowo drukowane 
między 7 kwietnia 1922 i majem 1923, wspomniany dodatek pozostał niezmieniony256. Na tej 
podstawie widać jakie elementy akcentował ksiądz Jan Berthier i jakie przekazał swoim 
następcom. 

Po śmierci księdza Berthier, wspólnocie Misjonarzy zaczęły dokuczać problemy 
finansowe i ciasnota pomieszczeń wobec wzrastającej liczby członków. Okazały się one 
jednak czynnikami dalszego rozwoju Zgromadzenia. Rozpoczęto budowanie nowego 
pomieszczenia, oddzielono w 1915 dom macierzysty, który stał się domem formacji od domu 
generalnego. Zaczęły powstawać nowe domy i szkoły apostolskie w Holandii i poza nią257.  

Już w 1909 roku otworzono szkołę apostolską w Szwajcarii, rok później w Belgii. W 
1910 roku przełożeni dysponowali pokaźną grupą kapłanów gotowych do podjęcia pracy 
misyjnej, bez zaniedbywania formacji w szkołach apostolskich. W dwa lata po śmierci 
Berthier główny cel Instytutu, wypływający z charyzmatu Ojca Założyciela, jakim było 

 
254 Por. H. Bliestle. Okólnik w oktawie Zielonych Świąt 1963. Rzym 1963. s. 1. W: Teczka VIII.4a. AP. Kuria 

Generalna. Komunikaty 1956-1965. 
255 Por. A. Hüging. Uwagi o celach naszego Założyciela. W: Syn Boży stał się człowiekiem w rodzinie Józefa i 

Maryi. Dz. cyt. s. 126.  
256 Por. Tamże. s. 126-127. 
257 Chodzi o domy w: Wacken (1910-1912), Surice (1912-1914), Ceilhes, Manissy (1914-1918), Kaatsheuvel 

(1912). Por. MSF-100 lat. s. 42-43.  
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zakładanie szkół apostolskich dla celów misyjnych, zaczął się realizować 258 . Rozwój 
Zgromadzenia przyczynił się do otrzymania listu pochwalnego od Piusa X, dnia 11.06.1911 
roku259.  

Kiedy cel Zgromadzenia, wyznaczony przez Założyciela dla zakładania domów i szkół 
apostolskich kształcących misjonarzy, został przez uczniów Jana Berthier wiernie odczytany i 
zrealizowany, a liczba kandydatów na misjonarzy stale się zwiększała, wówczas w myśl 
zaleceń Założyciela z jego Constitututiones można było przejść do wypełniania celów 
misyjnych, poprzez wysyłanie misjonarzy na misje zagraniczne. Należy jednak nadmienić, że 
w ówczesnym rozumieniu misje były pojmowane jako aktywność misjonarzy na terenach 
misyjnych, która mogła przybrać dwojaką formę. Z jednej strony dotyczyła misji wśród 
katolików przybyłych z Europy i pracujących w koloniach, z drugiej natomiast była misją 
wśród pogan. W broszurze powołaniowej z 1911 roku zamieszczono wzmiankę o tym, że trzy 
czwarte ludzkości nie zna jeszcze Chrystusa. Wynika z tego, że Misjonarzom Świętej Rodziny 
chodziło o misje wśród pogan, do których orędzie Chrystusa jeszcze nie dotarło. Pragnęli 
pracować na misjach, pomimo tego, że temat misji pod koniec XIX wieku traktowany był 
marginalnie. Nawet w czasie obrad Soboru Watykańskiego I problematyka misyjna posiadała 
bardzo nieliczną grupę przedstawicieli260. 

Pomimo tak trudnej sytuacji misyjnej, już w 1910 roku, na posiedzeniu rady 
generalnej podjęto decyzję o wysłaniu pierwszych misjonarzy do Brazylii. Uchwałę tę 
zrealizowano w 1911 roku. W latach dwudziestych XX wieku Misjonarze wyjechali do pracy w 
Holenderskich Indiach Wschodnich (od 1949 roku Indonezja). W 1931 roku znaleźli się na 
Jawie i w Norwegii. Dalsze tereny misyjne dla pracy Misjonarzy Świętej Rodziny odkryto na 
Madagaskarze, w Etiopii i w Papui Nowej Gwinei. Przyczyną poznania tych krajów było 
pragnienie posiadania własnego terenu misyjnego. Namawiał do tego późniejszy generał 
Heinrich Bliestle, który w liście z 3 marca 1948 roku do zarządu generalnego, jeszcze jako 
przełożony szwajcarskiej prowincji, zwrócił uwagę na konieczność skonkretyzowania celu dla 
uczniów szkół misyjnych. Dlatego już w 1950 roku, wspólnie z Misjonarzami z La Salette, 
szwajcarscy Misjonarze Świętej Rodziny znaleźli teren misyjny na Madagaskarze261. 
 
 
1.2.  Okres I i II wojny światowej 
 

Wybuch I wojny światowej zniweczył plany misyjne wielu Misjonarzy Świętej Rodziny. 
Ponad 40 z nich zginęło, a w samym 1916 roku na różnych frontach walczyło 13 kapłanów, 
31 alumnów oraz 287 braci i uczniów. W 1916 roku, dla dokonania wyboru nowych 
przełożonych, miała się odbyć kapituła generalna MSF. Jednakże, ze względu na sytuację 
wojenną, za zgodą Stolicy Apostolskiej, data jej przeprowadzenia była wielokrotnie 
przesuwana.  

Dopiero zakończenie I wojny światowej spowodowało polepszenie sytuacji 
Misjonarzy. Nastąpiło uwolnienie misji od interesów politycznych, koniec eurocentryzmu w 
Kościele, a ponadto powstawanie nowych kościołów lokalnych, popieranie duchowieństwa 
rodzimego, akceptacja regionalnych kultur i adaptacja liturgiczna. Towarzyszył temu wzrost 
dynamizmu misyjnego w okresie międzywojennym, charakteryzującym się między innymi 

 
258 Por. Vers le Cinquantenaire de L`instytut des Missionnaires de la Sainte Famille le Père Berthier et son 

oeuvre Missionnaire. Dz. cyt. s. 32-33. 
259 Tekst dekretu pochwalnego został wdrukowany w Konstytucjach z 1925 roku. 
260 Por. MSF-100 lat. s. 46.  
261 Por. Tamże. s. 49-51. 
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większym zaangażowaniem młodzieży pragnącej pracować na misjach. Tematy te znalazły się 
w wielu dokumentach Kościoła, z których na szczególną uwagę zasługuje list Piusa XI 
Maximum illud z 30.11.1919 roku. Dokumenty te stały się inspiracją i znalazły swe 
dopełnienie i praktyczne przełożenie w dokumentach Soboru Watykańskiego II262.  

Ze względu na wybuch I wojny światowej, kolejna kapituła generalna Zgromadzenia 
Misjonarzy Świętej Rodziny odbyła się dopiero 16.12.1919 roku. W programie kapituły, 
oprócz wyboru przełożonego generalnego, było ponowne opracowanie reguły zakonnej oraz 
dyskusja nad ewentualnym podziałem liczącego już ponad 230 profesów Instytutu. 
Podziałowi sprzyjały ponadto: utworzenie republiki w Niemczech od 1919 roku, gdzie można 
było zakładać nowe domy, a także nowe układy polityczne po zakończeniu I wojny 
światowej, z przesunięciem granic i ograniczeniami Traktatu Weimarskiego nałożonymi na 
niemieckich misjonarzy. Istotne było też założenie w 1921 roku pierwszego domu w Polsce i 
kolejnych w następnych latach. Jednakże Kongregacja do Spraw Zakonnych sprzeciwiła się 
kanonicznemu podziałowi. Zezwoliła jedynie, w 1921 roku, na otwarcie nowych nowicjatów 
we Francji, Niemczech i Polsce (Wieluń). Do utworzenia prowincji doprowadziły dopiero 
zmiany polityczne. Powstały w Niemczech rząd nacjonalistyczny zawarł dnia 20.07.1933 roku 
konkordat ze Stolicą Apostolską. Na mocy tej umowy, niemieckie domy zakonne nie mogły 
mieć obcokrajowców za przełożonych prowincjalnych. Ponadto wrogi stosunek rządu do 
Kościoła spowodował, że Kongregacja do Spraw Zakonnych, na prośbę zarządu generalnego, 
zezwoliła 3.02.1936 roku na ustanowienie zachodniej i wschodniej prowincji niemieckiej, a 
także prowincji holenderskiej, francuskiej i polskiej. Obszary misyjne zostały podniesione do 
rangi regionów, co przyczyniło się do tego, że już w 1947 roku ukształtowało się 15 
prowincji263. 

Przełożonym generalnym został wybrany Anton Maria Trampe. Dzięki ponownemu 
wyborowi w 1931 roku i niemożliwości zwołania kapituły wyborczej z powodu II wojny 
światowej, jego urzędowanie trwało aż do 1947 roku264. W swym programie, na pierwszym 
miejscu, uwzględniał wierność regule zakonnej. Twierdził, że wszystko w naszej pracy 
zakonnej jest bezpośrednio lub przynajmniej pośrednio regulowane przez regułę zakonną. 
Widział w niej rękę Boga i pismem z 8.12.1925 roku przesłał członkom Zgromadzenia jej 
nowe opracowanie265.  

O tym, jak ważna była duchowa formacja przyszłych misjonarzy, świadczy fakt 
wydania specjalnych Instrukcji dla życia duchowego do użytku księży i braci Zgromadzenia 
Misjonarzy Świętej Rodziny w 1919 roku w Grave. Zawierają one szczegółowe wskazania 
dotyczące życia nowicjuszy, porządku dziennego, pomocy i przeszkód na drodze do 
doskonałości. Akcentują rolę nabożeństwa do Jezusa, Maryi i Józefa, zalecanego przez Ojca 
Założyciela266. 

Inne wskazówki, odnoszące się do życia duchowego, znajdziemy w raporcie ks. 
Trampe z wizytacji kanonicznej polskiej prowincji. Ojciec Generał zalecał oddanie się Maryi, 
tak jak to uczynił Ojciec Założyciel. Jego zdaniem doskonałość, szczęście i skuteczność 
postępu duszy zależą od jej oddania się Maryi, od siły czci i miłości ku Niej, od naśladowania 
Jej cnotliwego życia. Dyscyplina i moralny poziom Instytutu, prowincji czy poszczególnego 
domu zależy od czci jego członków wobec Matki Najświętszej, gdyż duch maryjny jest 

 
262 Tamże. s. 47-48. 
263 Tamże. s. 52-53. 
264 Tamże. s. 52. 
265 Na temat Konstytucji MSF z 1925 szerzej w innym miejscu. 
266 Zob. Vitae spiritualis documenta ad usum Patrum ac fratrum Congregationis a S. Famiglia. Grave 1919.  
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najwierniejszym obrazem ducha Chrystusa. W nim wszystkie myśli, słowa i uczynki są 
przeniknięte miłością, jednością i współpracą267.  

Ten duch, którego Jezus przelał na swą Matkę i przybranego ojca, znalazł podatny 
grunt w ich duszach. Jezus, Maryja i Józef są zawsze gotowi przelać tego ducha także i w 
nasze serca. Naszym zadaniem jest przysposobienie się na przyjęcie tego daru. Można tego 
dokonać poprzez kontemplowanie życia Świętej Rodziny, a także naśladowanie Jej cnót i 
umacnianie ich w duszy. Kontemplacja i naśladowanie doprowadzą do zjednoczenia z 
Bogiem w miłości. Muszą się jednak odbywać w atmosferze milczenia i skupienia. Wtedy 
przenikną całe życie zakonnika i pozwolą mu świadczyć o miłości Boga268. 

Ksiądz Trampe przywiązywał wielką wagę do jedności. Podkreślał także, że tym, co 
powinno nas wspierać w wiernym przestrzeganiu naszych obowiązków, co powinno stanowić 
fundament naszego życia duchowego na każdy dzień, co powinno dać nam zakosztować 
szczęścia naszego powołania, jest modlitwa i dobrze odprawione rozmyślanie. Ono 
utrzymuje zakonnika w łączności z Bogiem, ożywia świętą gorliwością i zapałem do służby 
Bożej269. 

Analizując cel Instytutu, Generał Trampe twierdził, że Zgromadzenie stawiając przed 
swymi członkami cel specjalny i główny, do którego mają dążyć, musi jednocześnie zapewnić 
im środki do jego osiągnięcia. Powinno także wymagać, by tych środków używali we 
właściwy sposób. Głównym celem i zarazem ideałem, do którego Zgromadzenie ma 
zmierzać, jest uświęcenie swoich członków. Precyzując, twierdzi, że Zgromadzenie musi 
zapewnić każdemu członkowi środki konieczne do nabywania świętości. Do tych środków 
ksiądz Trampe zaliczał, oprócz przykazań Bożych i kościelnych, rady ewangeliczne oraz reguły 
i tradycję. Uważał, że zbiór wszystkich przepisów i cnotliwych przykładów stanowi dla nas 
arsenał duchowy, czyli konieczną broń i środek do nabywania świętości. Powoływał się na 
Założyciela, który kładł nacisk na zachowywanie ślubów i zachowywanie reguły270.  

Wiele z tych wskazań znalazło się w nowych Konstytucjach z 1925 roku. Do ich 
powstania przyczynił się także, wydany w 1918 roku, nowy "Codex iuris canonici". 
Spowodował on, że wszystkie Zgromadzenia musiały dostosować do niego swoje 
Konstytucje. Nasze Zgromadzenie, mając swoje domy w różnych krajach, musiało uwzględnić 
specjalne przepisy. W 1925 roku ukazały się nowe Konstytucje w języku łacińskim. Mają one 
imprimatur wikariusza generalnego J. Pompen z Hertogenbosch, z dnia 8 października 1925 
roku i zawierają cztery części: regułę, zwyczaje, ceremonie i dyrektoria271. 

Pierwszy rozdział Konstytucji z 1925 roku dotyczy charakteru Zgromadzenia. W 
pierwszym punkcie wyjaśnia, że głównym celem Zgromadzenia jest uświęcenie członków 
przez zachowanie rad ewangelicznych oraz reguły Zgromadzenia. Szczególnym zaś celem jest 
przyjmowanie do szkół apostolskich powołanych do życia apostolskiego, którzy z powodu 
ubóstwa lub wieku powyżej 14 lat, nie mogą swego powołania zrealizować. W tych szkołach 
należy ich uformować na zdolnych pracowników, którzy w myśl i na życzenie Stolicy 
Apostolskiej mogą zostać wysłani na misje do narodów pogańskich, by je pozyskać dla 
Chrystusa272. 

 
267 Por. A. Trampe. Sprawozdanie z wizytacji kanonicznej polskiej prowincji w dniach 16.12.1938-07.02.1939. 

Grave 1939. s. 36-37. W: AP. Teczka VIII.4. Kuria Generalna. Komunikaty 1937-1955. 
268 Por. Tamże. s. 37-41. 
269 Tamże. s. 32-33. 
270 Tamże. s. 5-6. 
271 Por. H. Bliestle. Okólnik w oktawie Zielonych Świąt 1963. Dz. cyt. s. 1. 
272 Por. Konstytucje MSF 1925. Górka Klasztorna 1925. Nr 1.  
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Z kolei w drugim artykule, konstytucje omawiają szczególny kult religijny w 
Zgromadzeniu, którym jest nabożeństwo do Świętej Rodziny. Tam Jezus się wychowywał, Jej 
nazwę przybrało Zgromadzenie, by uprosić Jej wstawiennictwo i opiekę i Ją naśladować. 
Konstytucje wspominają także o Matce Bożej z La Salette, gdyż myśl założenia Zgromadzenia 
powstała i kształtowała się na górze La Salette. Założyciel dał Zgromadzeniu Matkę Bożą z La 
Salette jako Patronkę273. 

Wiele miejsca Konstytucje poświęcają regułom i ćwiczeniom codziennym, 
tygodniowym i miesięcznym. Omawiają śluby i cnoty ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. 
Regulują także częstotliwość korzystania z sakramentów świętych, szczególnie podkreślając 
pokutę i Eucharystię. Wymieniają także inne ćwiczenia duchowne i środki na drodze do 
doskonałości274. 

Natomiast główne zasady przestrzegania reguły zamieszczone zostały w Dyrektorium 
Generalnym Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Podaje ono, że wzorem 
przestrzegania reguł jest Rodzina Nazaretańska. Od niej członkowie Zgromadzenia winni się 
uczyć wszelkich cnót wzglądem Boga, bliźniego i samego siebie. Odwzorowywanie przykładu 
Świętej Rodziny wymaga dążenia do doskonałości moralnej, poprzez przestrzeganie rad 
ewangelicznych, wierne wykonywanie obowiązków i prac, aby w ten sposób członkowie 
Zgromadzenia mogli przygotować się do przeciwności, które napotkają w pracy apostolskiej. 
Podkreślając miłość do Zgromadzenia i wypełnianie ślubów przez kontemplację życia Rodziny 
Nazaretańskiej, Dyrektorium akcentuje pokorę, umartwienie, skromność i miłość 
bliźniego275. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż w Konstytucjach z 1925 nie mówi się już, jak czynił to 
Ksiądz Berthier, o życiu zakonnym, lecz tylko o życiu apostolskim. Numer l postanawia, iż 
powołania spóźnione i ubodzy kandydaci, którzy są powołani do życia apostolskiego, mają 
być kształceni na zdatnych misjonarzy, aby potem zostali wysłani na misje, według wskazań 
Stolicy Apostolskiej. Podobnie kwestionariusze, po 23 października 1925 roku, mają także 
mocno zmienioną formę. Tekst kwestionariusza, dotyczący gotowości kandydatów, został 
zmieniony. Odtąd brzmi on następująco: „Czy jest on gotów, dla własnego doskonalenia a 
także dla rozszerzania Królestwa Bożego na ziemi, naśladować życie Apostołów w ubóstwie, 
czystości i posłuszeństwie oraz czy chce na zawsze należeć do Zgromadzenia i pozwolić 
całkowicie dysponować sobą przez przełożonych?”. Wynika z niego, że dokonała się zmiana 
w celu naszego Zgromadzenia, gdyż kandydaci nie są już pytani, czy chcą współdziałać w 
wykształceniu nowych misjonarzy i nie pojawia się już pojęcie „zakonnik”. 

W myśl tekstów kwestionariusza i Konstytucji z 1925 roku, staje się jasne, iż ówcześni 
przełożeni zdystansowali się od pisemnie ustalonych celów Księdza Berthier. Tekst 
kwestionariusza z 1925 roku mówi o rozszerzaniu Królestwa Bożego, o życiu apostolskim, o 
ślubach ku własnemu doskonaleniu oraz posłuszeństwie wobec przełożonych. To wszystko 
brzmi jak dobrze pojęty aktywizm dla Królestwa Bożego. Odtąd wzorem są Apostołowie, 
idący na cały świat, aby głosić Dobra Nowinę. Wzorem nie są już jednak Apostołowie, 
tworzący wraz z Jezusem wspólnotę uczniów i zdarzający do Jerozolimy. U podstaw życia 
zakonnego leżała zawsze myśl o Jezusowej wspólnocie uczniów. W konstytucjach z 1925 nie 
pobrzmiewa już to, iż Misjonarze Świętej Rodziny wykonują swoją pracę w winnicy Pańskiej 
we wspólnocie, wzajemnie się umacniając.  

Taka zmiana celu Zgromadzenia, to przesunięcie akcentu ze wspólnoty i życia 
zakonnego na apostolstwo, musiało spowodować określone skutki. Gdy misjonarze zostali 

 
273 Por. Tamże. Nr 2. 
274 Tamże. Nr 14-68. 
275 Por. Dyrektorium Generalne MSF 1925. Nr 1-36. W: Konstytucje MSF 1925. s. 103-113. 
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wykształceni i wyświęceni na kapłanów, część z nich została wysłana za granicę, gdzie często 
podejmowali pracę zupełnie samotnie. Czasami mieszkali samotnie, oddaleni od siebie o 
wiele kilometrów. Taka praca była całkowicie sprzeczna z wizją Założyciela. W jego 
założeniach, misjonarze mogliby pracować na misjach oraz przejmować misje ludowe czy też 
parafie w regionach ubogich w kapłanów. Praca parafialna nie była jednak pierwszym 
zadaniem. A już w ogóle misjonarze nie powinni pracować w pojedynkę, lecz po dwóch na 
misjach lub po trzech w parafiach, aby móc tam prowadzić życie zgodne z regułą zakonną i 
aby przez to nie stracili z oczu głównego celu Instytutu i także tam troszczyli się o powołania 
apostolskie. 

Dlatego kapituła generalna z 1931 roku postanowiła powołać specjalną komisję, która 
miała za zadanie poprawić łaciński tekst Konstytucji z 1925 roku i dostosować go do nowych 
wymagań Zgromadzenia oraz przywrócić go możliwie do tekstu francuskiego księdza Berthier 
z roku 1904. Francuski tekst Konstytucji, po dwurocznym badaniu przez Świętą Kongregację 
Zakonników, która poczyniła różne przekreślenia, zmiany i dodatki, został nareszcie w dniu 
19 maja 1939 roku zatwierdzony przez Ojca świętego na siedem lat. Dnia 24 kwietnia 1947 
roku termin został przedłużony na dalsze 2 lata276.  

Zasadniczy rys Zgromadzenia po kapitule z 1931 roku nie uległ większej zmianie w 
porównaniu z Konstytucjami z 1925 roku. Potwierdza to w swym liście z dnia 8.12.1936 roku, 
w związku z ustanowieniem pierwszych ośmiu prowincjałów, generał Trampe. Podkreśla on 
raz jeszcze absolutną nadrzędność instytucji i przepisów, dokładne skodyfikowanie życia 
zakonnego, wyraźną zasadę hierarchiczną, całkowitą kontrolę podwładnych, traktowanie 
łamania przepisów zakonnych na równi z grzechem, jako instrument dyscypliny społecznej i 
bezwarunkowe posłuszeństwo regule zakonnej i przełożonym jako narzędziom i wyrazom 
woli Bożej277. 

Niemiecki reżim narodowo-socjalistyczny miał duży wpływ na życie i rozwój 
Zgromadzenia. Walka z Kościołem, nienawiść rasowa i wywołana II wojna światowa 
przyniosły wiele spustoszenia także w szeregach Misjonarzy Świętej Rodziny. Najdotkliwszy 
los dotknął polską prowincję. 11.11.1939 roku rozstrzelano w Górce Klasztornej 5 księży (w 
tym prowincjała Piotra Zawadę), 25 braci, nowicjuszy i postulantów. Wielu wywieziono do 
obozów koncentracyjnych, gdzie zginęło 12 członków prowincji, innych skierowano na 
przymusowe roboty. Podobnie misjonarze holenderscy, którzy musieli uciekać po inwazji 
Japonii na Kalimantan. Dwóch rozstrzelano, a pozostałym utrudniano wykonywanie misji. W 
prowincji niemieckiej, mimo zapewnionej konkordatem ze Stolicą Apostolską wolności i 
prawa swobodnego pełnienia misji, nasilały się restrykcje, aż do zakazu wstępowania do 
zakonów w 1940 roku. Nasilały się także rewizje domów, zamykano szkoły misyjne, 
zamknięto drukarnię, a wraz z początkiem wojny wielu członków Zgromadzenia wcielono do 
wojska. Szczęśliwie w latach 1937-38 około 70 alumnów wyjechało do Brazylii, gdzie uniknęli 
okrucieństw wojny i stali się dla Zgromadzenia silnym zalążkiem. Niektórzy udali się do 
Argentyny i tam stali się założycielami nowej prowincji, będącej punktem wyjścia dla 
powstania prowincji hiszpańskiej278.  

II wojna światowa pozostawiła po sobie chaos i zniszczenia także w sferze moralnej i 
duchowej. W krajach zachodnioeuropejskich Zgromadzenie dość szybko podniosło się z 
upadku. Dotychczasowa działalność była kontynuowana. Napływ nowych powołań pozwalał 

 
276 Por. H. Bliestle. Okólnik w oktawie Zielonych Świąt 1963. Dz. cyt. s. 1.  
277 Cyt. za. MSF-100 lat. s. 53-54. 
278 Por. Tamże. s. 54-55. 
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na podjęcie nowych zadań. Wyraźne ożywienie zaobserwowano w Holandii, Szwajcarii, 
Niemczech i Francji. Potwierdza to list księdza F. Szajora z 1946 roku279. 

Negatywne doświadczenia okresu wojny, połączone z przełomem religijnym i 
kościelnym, poszukiwanie na nowo sensu życia, stabilizacji, a nadto wysoki prestiż społeczny 
kapłanów i misjonarzy, wobec niepewnej sytuacji społecznej, miały duży wpływ na wzrost 
liczby powołań. Jednak wraz ze wzrostem liczebnym wspólnoty Misjonarzy Świętej Rodziny 
nie nastąpiło ożywienie praktyk religijnych i form życia i wychowania. Sytuacja ta stała się 
powodem wielu dyskusji na temat charyzmatu i duchowości Zgromadzenia. Do ożywienia 
miało prowadzić wierne wypełnianie zaleceń papieża. Pierwszym z nich było przeniesienie w 
1957 roku generalatu z Grave do Rzymu. Miało to przyczynić się do ożywienia kontaktu 
Zgromadzenia ze Stolicą Apostolską i bardziej intensywnej współpracy z innymi wspólnotami 
zakonnymi280. 
 
 
1.3.  Od zakończenia II wojny światowej  
 

Mimo dotkliwych strat, spowodowanych wybuchem II wojny światowej, Misjonarze 
Świętej Rodziny bardzo szybko rozpoczęli pracę nad odbudową i dalszym rozwojem 
Zgromadzenia.  

Należy podkreślić, że już w dokumencie wydanym przed obchodami rocznicy 50-lecia 
Zgromadzenia, a więc przed rokiem 1945, wyraźnie zaznaczono, że wskazany cel się 
rozbudował. Dzieło nie obejmowało już tylko misji odległych, ale także misje krajowe i 
opuszczone parafie w regionie, gdzie liczba kapłanów jest niewystarczająca. Dokument 
podkreśla, że kształcenie misjonarzy pozostaje sprawą priorytetową, gdyż od niego zależy 
jakość pracy wykonywanej przez robotników w winnicy Pana. Podkreślono jednak, że do 
szczególnych zadań Misjonarzy Świętej Rodziny należy nie tylko wychowywanie kandydatów 
i seminarzystów Instytutu, ale również wszystkie formy apostolatu, rozpoczynając od 
najbardziej koniecznych w chwili obecnej. W takim ukazaniu zadań Zgromadzenia widać 
zarówno wierność założeniom Ojca Berthier, jak i odczytywanie ich w aspekcie aktualnych 
potrzeb człowieka i świata281. 

W dokumencie tym jest także mowa o powołaniach spóźnionych, na które zwracał 
uwagę Berthier, a które są środkiem do realizacji celów zasadniczych, a więc ewangelizacji 
ludzi i zbawienia dusz. Powołania spóźnione są bez wątpienia cenne, ale nie jedyne. Tekst 
podaje, że Instytut składa się w znacznej części z powołań wczesnych282. Mówi także o 
powołaniach na braci zakonnych, którzy żyjąc radami ewangelicznymi, mają uświęcać siebie i 
pracować na rzecz Instytutu, wykonując szczególne funkcje w pobożności i dążeniu do 
doskonałości283. 

Dokument ten traktuje także o duchu Instytutu. Autorzy podkreślają, że w 
Zgromadzeniu panuje ten sam duch, którego Założyciel przekazał swym uczniom, 
wypływający z kontemplacji Świętej Rodziny z Nazaretu. Berthier pragnął, by założone przez 
niego Zgromadzenie było Jej wiernym odbiciem.  

 
279 Zob. F. Szajor. List do Księdza Prowincjała polskiej prowincji z 1.07.1946. Grave 1946. s. 1-2. W: AP. 

Teczka VIII.4d. Kuria Generalna. Korespondencja 1940-1952. s. 23-24. 
280 Por. MSF-100 lat. s. 55-56. 
281 Por. Vers le Cinquantenaire de L`instytut des Missionnaires. Dz. cyt. s. 34-35. 
282 Por. Tamże. s. 35. 
283 Tamże. s. 36. 
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Misjonarze mają zachować ogień miłości braterskiej między sobą i między ich 
uczniami, taki, jaki panował w Nazarecie. Mają rozwijać cnoty prostoty, wzajemnego oddania 
i miłości bliźniego. Życie Misjonarzy Świętej Rodziny powinno być, według wzoru 
nazaretańskiego, skromne, ukryte i pracowite. Taki styl życia zapewni uczniom Ojca Berthier 
skuteczność ich apostolatu. Przyczyni się do ich uświęcenia i zbawienia dusz. Dokument 
podkreśla wartość wzajemnego oddania członków Instytutu i ducha pracy. Akcentuje 
konieczność przygotowania misyjnego, nie tylko przez modlitwę, ale także przez pracę. 
Stwierdza, że fundamentem i ukoronowaniem wszystkich cnót jest miłość bliźniego, 
stanowiąca o pięknie życia wspólnotowego284. 

Tematy te miała poruszyć zwołana w dniach 19.06 - 02.07 1947 roku kapituła 
generalna. Dokonała ona wyboru generała, którym został Gustaw Dehrenbach. W swym 
liście z 1947 roku do wszystkich członków Zgromadzenia, ojciec generał przypomniał, że 
skoro poświęciliśmy się zupełnie służbie Bogu w stanie zakonnym, to naszym zadaniem jest 
służyć Bogu przez nasze uświęcenie w myśl naszej świętej reguły, która stanowi dla nas wolę 
Boga i drogę do doskonałości. Stwierdził także, że realizacja tego i innych zadań wymaga 
jedności wewnętrznej członków Zgromadzenia. To dopiero pozwoli wypełnić cel, którym, 
według generała Dehrenbacha, jest kontynuowanie dzieła odkupienia Jezusa Chrystusa na 
korzyść cierpiącego rodzaju ludzkiego. Ma to polegać na osobistym uświęcaniu i przez to na 
stawaniu się coraz skuteczniejszym narzędziem w ręku Boga285. 

Świętość ks. Dehrenbach upatrywał w posłuszeństwie woli Bożej. Tylko Bóg może 
zapełnić potrzeby duchowe całego Zgromadzenia. Podkreśla wartość życia zakonnego, 
pełnego ofiar i wyrzeczenia. Zaznacza, że podstawą życia zakonnego jest wzajemna miłość 
(por. J 13, 35). Ona wymaga znoszenia wielu krzyży, przez co stanowi doskonały sposób 
naśladowania Chrystusa. Wypełnianie tych zasad, zdaniem generała, pomoże w znoszeniu 
codziennych krzyży, zapewni spokój serca i jedność. Sprawi, że wszyscy członkowie 
Zgromadzenia staną się jedną świętą rodziną286 . Widać zatem, że ksiądz generał, w 
pierwszych latach powojennej historii Zgromadzenia, akcentuje ducha zakonnego opartego 
na miłości, jedności i posłuszeństwie. 

Odnośnie do innych tematów, poruszanych w czasie kapituły generalnej w 1947 roku, 
generał podaje, że kapituła powołała komisję w celu przygotowania pracy nad regułą. 
Komisja powinna ukończyć pracę w przeciągu jednego roku. Następnie, za zgodą Stolicy 
Apostolskiej, zwoła się kapitułę, która rozpatrzy propozycje. Stolica Apostolska przedłużyła 
aprobatę naszej Konstytucji do 1.05.1949 roku. Stąd prowincjałowie i przełożeni domowi 
mają czas na uporządkowanie swych ksiąg zwyczajnych, celem przedłożenia ich Radzie 
Generalnej do aprobaty. Porządek dzienny ma pozostać niezmieniony. Ponadto, kapituła 
zwróciła się do Ojca świętego z prośbą o zdefiniowanie jako dogmatu wiary, prawdy o 
Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. Poleciła się Matce Najświętszej, by Ona 
kształtowała wszystkich Misjonarzy w duchu Świętej Rodziny287. 

Jednakże, kiedy w 1951 roku komisja miała pracę ukończoną, Święta Kongregacja 
Zakonników wniosek odrzuciła, nie godząc się na zwołanie nadzwyczajnej kapituły 
generalnej. Dała polecenie, aby tę pracę wykonali przełożeni i inni ojcowie Zgromadzenia. 
Każdy miał przesłać swoją opinię na piśmie do Generalatu, a ten pojedyncze wypowiedzi i 
całą pracę komisji do Rzymu. Stolica Apostolska mianowała w 1957 roku O. Clementinusa da 

 
284 Tamże. s. 36-39. 
285 Por. G. Dehrenbach. Okólnik do wszystkich członków Zgromadzenia z dnia 2.08.1947. Grave 1947. s. 2-3. 

W: AP. Teczka VIII.4. Kuria Generalna. Komunikaty 1937-1955. 
286 Por. Tamże. s. 4. 
287 Tamże. s. 5.  
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Vlissingena O.Cap. wizytatorem apostolskim i delegatem na kapitułę generalną w 1959 roku. 
Ponieważ cała praca nad Konstytucjami znajdowała się wówczas w Stolicy Apostolskiej, 
kapituła generalna nie mogła zająć pod tym względem żadnego stanowiska. Natomiast 
oznajmiono członkom kapituły generalnej dawniejsze zarządzenie z roku 1951, aby dekrety 
dotyczące Konstytucji, wysłać wprost do Kongregacji Zakonników. Wreszcie, z polecenia J. E. 
Philippe, Rada Generalna zestawiła w 4 kolumnach cały materiał dotyczący Konstytucji. 20 
kwietnia 1961 roku oddano Stolicy Apostolskiej całą dokonaną pracę w 20 oprawionych 
egzemplarzach. Dnia 2 października 1961 roku otrzymano od J. E. Philippe pismo, by oddać 
do druku Konstytucje z roku 1939, aby każdy należący do Zgromadzenia miał swoją Regułę. 
Zmienić wolno tylko to, na co Stolica święta już przedtem zezwoliła288. 
 Niezwykle istotną kwestią, poruszoną w czasie obrad kapituły generalnej z 1947 roku, 
była sprawa beatyfikacji Ojca Założyciela. Już członkowie Zgromadzenia biorący udział w 
kapitule w 1931 roku wnieśli jednomyślnie prośbę o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego i 
kanonizacyjnego Ojca Jana Berthier. Wypadki wojenne 1939 - 1945, uniemożliwiły jednak 
zrealizowanie tego zadania. Powróciła do niego kapituła z 1947 roku. Ojciec generał 
Dehrenbach mianował postulatorem sprawy przy biskupstwie Bois le Duc księdza H. 
Barnchoorna. Jednakże z powodu licznych zajęć księdza Barnchoorna mianował wice 
postulatorem księdza J. Smith`a. Ponadto, w celu rychłej beatyfikacji Ojca Założyciela, 
generał Dehrenbach zalecił odmawianie specjalnych modlitw. Zachęcił, za wskazaniem Rady 
Generalnej z 12.03.1948 roku, do uroczystego obchodzenia 40 rocznicy śmierci księdza Jana 
Berthier289. 
 Rozpatrując świętorodzinny rys duchowości, którym starało się żyć Zgromadzenie, 
warto spojrzeć na listy okólne księdza generała Gustawa Dehrenbacha. W okólniku z 
1.09.1950 roku zachęcił współbraci do braterskiego zjednoczenia serc i w tej łączności do 
ofiarowania ich Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi. Podkreślił 
wartość wspólnego życia, pobożności, jedności i miłości. Uważał, że tylko głębokie 
zjednoczenie z Bogiem jest gwarancją skutecznego apostolstwa. Świadczą o tym osoby 
Świętej Rodziny, szczególnie serca Jezusa i Maryi. Generał podkreślił, że poświęcenie, które 
zaleca współbraciom, jest całkowicie zgodne z wolą Ojca Założyciela, który w Sercu Jezusa 
widział centrum Świętej Rodziny, do którego zdążały serca Niepokalanej i Józefa290. 

Natomiast w okólniku z 8.12.1952 roku ks. Dehrenbach napisał, że szczególnie 
Misjonarzom Świętej Rodziny przypadło to szlachetne posłannictwo do naśladowania w 
sposób wyjątkowy życia Jezusa w Świętej Rodzinie, aby przyczynić się w ten sposób do 
zbawienia świata, do odkupienia biednych dusz i do ich powrotu do Boga. Powinniśmy nieść 
światu znajomość i miłość Świętej Rodziny, realizując w ten sposób nasze powołanie. W tak 
trudnym położeniu człowieka i rodziny w naszych czasach, nie ma, według słów ostatnich 
papieży, nic lepszego niż odnowienie świata przez odnowienie rodziny. A najwłaściwszym 
środkiem ku temu jest kult i naśladowanie Świętej Rodziny. Oto, co przede wszystkim my 
powinniśmy pokazać światu naszym przykładem, to nasze wielkie zadanie, które przekazał 
nam Ojciec Założyciel, a którego Bóg udziela nam przez łaskę powołania do Zgromadzenia 

 
288 Por. H. Bliestle. Okólnik w oktawie Zielonych Świąt 1963. Dz. cyt. s. 1-2.  
289 Por. Uwagi dotyczące beatyfikacji i kanonizacji Czcigodnego Ojca J. Berthier Założyciela Zgromadzenia 

Misjonarzy Świętej Rodziny. Wyciąg z przeglądu St. Jansklokken. Biuletynu urzędowego biskupstwa Bois le Duc z 
dnia 16.12.1950. W: AP. Teczka VIII.4. Kuria Generalna. Komunikaty 1937-1955. L. dz. 314/51; G. Dehrenbach. 
Okólnik z 28.09.1948. s. 12-14. W: AP. Teczka VIII.4. Kuria Generalna komunikaty 1937-1955. 

290 Por. G. Dehrenbach. Okólnik z dnia 1.09.1950. s. 1-3. W: AP. Teczka VIII.4. Kuria Generalna. Komunikaty 
1937-1955. L. dz. 2003/50. 
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Misjonarzy Świętej Rodziny291. W tej wypowiedzi generała widać wyraźny powrót do idei 
Założyciela, a zarazem próbę rozciągnięcia pracy nad rodzinami nie tylko w celu 
wychowywania powołań zakonnych, ale by przekazać im wzór Świętej Rodziny i pomóc w 
odnowie rodziny i społeczeństwa. Słowa te stanowią zalążki pracy duszpasterskiej wśród 
rodzin.  

Ojciec Dehrenbach zauważa jednak konieczność rozpoczęcia odnowy rodziny od 
odnowy samego Zgromadzenia w duchu Świętej Rodziny. To warunek sine qua non 
skutecznego apostolatu. Świętorodzinna odnowa pomoże przezwyciężyć ducha 
materializmu. Przyczyni się do pogłębiania życia duchowego, modlitwy, ofiary i gorliwości do 
wypełniania obowiązków prowadzących do ostatecznego celu, jakim jest zjednoczenie z 
Bogiem. Zadaniem Misjonarzy jest uformować się według wzoru Nazaretu. Od nas samych 
zależy, czy Zgromadzenie wypełni swoje zadanie i misję w epoce błędów. Generał 
przypomina, że Zgromadzenie zrodziło się niejako z łez Matki z La Salette, gdzie Założyciel 
powziął myśl założenia Instytutu i poświęcenia go Świętej Rodzinie, by Misjonarze sławili 
Boga przez życie uformowane w duchu nazaretańskim292. 

Generał Dehrenbach nawiązał do tego tematu w okólniku z 1953 roku. Przypomniał, 
że obowiązkiem Misjonarzy jest postępowanie drogą doskonałości, jaką nakreślił Ojciec 
Założyciel, poprzez naśladowanie Świętej Rodziny. Stwierdził, że pomaga w tym wierne 
przestrzeganie reguły zakonnej, które czyni nas godnymi członkami Zgromadzenia. Podkreślił 
wartość Konstytucji, które są podporą na drodze do doskonalszego miłowania Boga, będąc 
jakby Ewangelią zakonnika. Życie święte, to życie według reguły, które prowadzi do 
uświęcenia Zgromadzenia293. 

W innym okólniku, z 23.08.1956 roku, generał Dehrenbach przybliżył członkom 
Zgromadzenia nauczanie Ojca Założyciela na temat życia zakonnego, kapłaństwa i Świętej 
Rodziny. Uczynił to w oparciu o książki Jana Berthier o życiu zakonnym, kapłaństwie oraz 
kulcie i naśladowaniu Świętej Rodziny. Przypomniał podwójny cel Zgromadzenia. Stwierdził, 
że Założycielowi chodziło o przyjmowanie młodzieńców, którzy mają powołanie zakonne i 
apostolskie, ale z powodu wieku lub ubóstwa nie mogą go zrealizować. Stwierdza, że kiedy 
zostaną kapłanami mają przede wszystkim starać się gorliwie o wykształcenie innych 
kandydatów oraz założenie domów dla podobnych studiów. Kiedy ich liczba będzie 
wystarczająca, można wspomóc misje, zwłaszcza zagraniczne. Podkreślił, że Berthier nalegał, 
by jego uczniowie ukochali życie zakonne, gdyż ono jest skutecznym środkiem sprawowania 
apostolatu294. 

Nawiązując do słów Założyciela, Dehrenbach wskazał także na potrzebę 
upodobnienia się do Świętej Rodziny. Wyjaśnił, że naśladowanie Świętej Rodziny i 
poświęcenie się Jej, to jakby dwie składowe kultu Świętej Rodziny, który wszyscy członkowie 
rodzin chrześcijańskich i zakonnych powinni praktykować w swoim życiu. Nabożeństwo do 
Jezusa, Maryi i Józefa powinno być często praktykowane. Szczególnie zalecił naśladowanie 
życia ukrytego Świętej Rodziny. Stwierdził, że życie samotne i wolne od zgiełku świata jest 
dobrym przygotowaniem do życia apostolskiego. Święta Rodzina jest dla każdej społeczności 

 
291 Por. G. Dehrenbach. Okólnik z dnia 8.12.1952. s. 1-2. W: AP. Teczka VIII.4. Kuria Generalna. Komunikaty 

1937-1955. 
292 Por. Tamże. s. 3-5.  
293 Por. G. Dehrenbach. List okólny w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 1959 roku. s. 5. W: AP. 

Teczka VIII.4. Kuria Generalna. Komunikaty 1937-1955 
294 Por. G. Dehrenbach. Okólnik z 23.08.1956. s. 13. Tłum. E. Trybyszewski. W: AP. Teczka VIII.4a.  
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chrześcijańskiej wzorem jedności serc, wzajemnej miłości, szacunku, posłuszeństwa i ofiary 
dla bliźnich295. 

Generał Dehrenbach, przytaczając te wskazania, zaznaczył, że zależy mu na ukazaniu 
aktualności nauczania Ojca Założyciela. Uważał, że jeśli Misjonarze Świętej Rodziny będą 
wiernie wypełniać zalecenia księdza Berthier, żyjąc w duchu Świętej Rodziny, wówczas z 
pomocą Bożą wypełnią swoją misję296. 

Temat wypełniania misji i adaptacji ducha Założyciela do aktualnych potrzeb, porusza 
list Stefana Kardynała Wyszyńskiego z 15.01.1953 do członków polskiej prowincji 
Zgromadzenia. Kardynał ukazał w nim zależność posłuszeństwa i ładu społecznego od łaski i 
świętości. Pochwalił pragnienie powrotu do ideału życia zakonnego, nadwerężonego pracą 
na niektórych placówkach duszpasterskich. Zauważył, że było to spowodowane 
koniecznością zaradzenia potrzebom braku kapłanów na placówkach. Zachęcił jednak, by nie 
porzucać tych placówek, ale podwoić gorliwość zakonną, ducha modlitwy i ascezy, i w ten 
sposób wyrównać ujemne skutki braku życia wspólnego. Zalecił, by posłani na misję 
duszpasterską umacniali się w Panu i nie przebywali zbyt długo poza klasztorem i życiem 
wspólnym, gdzie mogą hartować ducha zakonnego. W ten sposób mogą bez lęku oddać się 
pracy apostolskiej, uświęcać siebie i nieść zbawienie innym 297. 

Dalsze etapy rozwoju Zgromadzenia wynikały z wydarzeń ogólnoświatowych. Oto 
bowiem w 1958 roku papież Jan XXIII zapowiedział sobór powszechny. W tym samym roku, 
pismem z dnia 24.11, została zwołana przez zarząd generalny kapituła zwyczajna do Rzymu 
na czas od 20.06 - 02.07.1959 roku. Głównym celem kapituły był wybór nowego zarządu 
generalnego, a także dostosowanie Konstytucji Zgromadzenia, zatwierdzonych tymczasowo, 
do wytycznych Piusa XII. Kapituła zaleciła rewizję niektórych punktów Konstytucji i 
31.01.1962 roku otrzymała decyzję Kongregacji do Spraw Zakonnych, by do wydanych 
Konstytucji z 1939 roku dołączyć zmiany wprowadzone przez kapitułę generalną w 1959 roku 
i pewne dodatki Stolicy Apostolskiej. Po dokonaniu tych poprawek Konstytucje zostały 
przedstawione członkom Zgromadzenia w czasie kapituły generalnej w 1963 roku298.  

Specyficzną sprawą kapituły z 1959 roku była sprawa Ratio Studiorum Generalia. W 
1956 roku Kongregacja do Spraw Zakonnych zobowiązała wszystkie instytuty zakonne do 
odnowienia formacji powołań zakonnych i przebiegu studiów w duchu Konstytucji 
Apostolskiej Sedes Sapientiae z 31.05.1956 roku. Kapituła generalna z 1959 roku 
odpowiedziała na to wezwanie i wydała stosowne zalecenia. Asystent generalny G. von 
Asseldonk ułożył porządek studiów, który został wdrożony i realizowany w Zgromadzeniu. 
Doświadczenia zbierano w rzymskim domu dla studentów, otwartym w 1957 roku w celu 
kształcenia ludzi do ważnych funkcji w Zgromadzeniu: zarządzania, kierowania i formowania 
członków. Jednak w 1966 roku realizacja projektu została czasowo wstrzymana, a w 1971 
ostatecznie zakończona. Powodem był z jednej strony wyraźny spadek powołań w niektórych 
prowincjach, a z drugiej preferowanie rodzimych uczelni299. 

Innym postulatem kapituły generalnej z 1959 roku była rewizja porządku modlitw. 
Postulat ten został przedstawiony w 1965 roku w postaci listu przełożonego generalnego, 
dostosowującego porządek ćwiczeń zakonnych do Instrukcji Wykonawczej do Konstytucji o 

 
295 Por. Tamże. s. 33-35.  
296 Tamże. s. 38. 
297 Por. List Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego do Członków Polskiej prowincji Zgromadzenia 

Misjonarzy Świętej Rodziny z dnia 15.01.1953. W: AP. Teczka VIII.4. Kuria Generalna. Komunikaty 1937-1955. L. 
dz. 291/53/P. 

298 Por. MSF-100 lat. s. 56-57. 
299 Por. Tamże. s. 57.  
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Liturgii Świętej Soboru Watykańskiego II. Charakteryzował się on bogactwem tradycyjnych 
elementów życia zakonnego, z mocnym zaakcentowaniem praktyk wspólnotowych300. 

Kapituła z 1959 roku starała się także znaleźć odpowiedź na pytanie, jak 
Zgromadzenie może przyjść z pomocą wobec braku misjonarzy w prowincji północno-
brazylijskiej, zwłaszcza, gdy chodzi o szkołę w Crato. Stwierdzono, że byłoby rzeczą dobrą, 
gdyby każda prowincja miała swój teren misyjny. Pomoc okazały prowincje: niemiecka i 
holenderska. Wiele miejsca poświęcono braciom, modyfikując ich strój zakonny do stroju 
kapłanów (pas skórzany zamieniono na pas z materiału)301.  

Kapituła położyła również nacisk na spóźnione powołania. Zaleciła, by każda 
prowincja, według swoich możliwości, popierała dzieło spóźnionych powołań. Zachęciła 
prowincje do erygowania szkół. Jako przykład wymieniono szkołę w Horst, otworzoną dla 
wszystkich spóźnionych powołań, niezależnie od zamierzonej formy kapłaństwa, diecezjalnej, 
zakonnej, czy u nas302. 

Ważnym punktem obrad było zwrócenie uwagi na to, że jako Misjonarze Świętej 
Rodziny jesteśmy zobowiązani nie tylko oddawać kult Świętej Rodziny w życiu osobistym i 
wspólnotowym, ale także przeniknąć tym kultem cały nasz apostolat. W sposób szczególny 
kapituła zasugerowała, by rozwijać gorliwość apostolską w celu uświęcania rodzin 
chrześcijańskich303. Widać w tym nawiązanie do idei generała Dehrenbacha, zawartej w 
okólniku z 1952 roku, stanowiące kolejny etap tworzenia duszpasterstwa rodzin, jako 
specyficznego charyzmatu Zgromadzenia. 

W celu zrealizowania takiego zadania, generał Dehrenbach zachęcił do praktykowania 
cnót według przykładu Rodziny Nazaretańskiej, która jest najdoskonalszym wzorem miłości, 
zgody, jedności i jednomyślności. Wzywał do wyzbycia się egoizmu i wzrastania w miłości 
braterskiej i solidarności, bez których wszystko popada w ruinę. Zauważył brak powołań 
apostolskich, zwłaszcza w krajach misyjnych. Dlatego zalecił, by powierzyć się łasce Bożej i z 
jednej strony, dzięki modlitwie, czynić postępy na drodze ku doskonałości, a z drugiej 
owocnie pracować nad zbawieniem powierzonych nam dusz. Do tego zachęcał Założyciel i na 
tym polega nasze apostolskie zadanie. Zatracenie ducha naszego Założyciela, ducha Świętej 
Rodziny, byłoby wielką niewiernością względem spuścizny, jaką On nam pozostawił. Życie 
według reguły i przestrzeganie ślubów stanie się źródłem miłości braterskiej i owocności 
naszego apostolatu304. 

W okólniku z 1963 roku, generał Heinrich Bliestle poinformował o wejściu w życie 
zmian, zatwierdzonych 08.12.1962 roku przez Stolicę Apostolską. 31.01.1962 roku 
otrzymano ze Świętej Kongregacji Zakonników wiadomość w sprawie nowego wydania 
Konstytucji. Należy ponowić prośbę o zezwolenie na zmiany w Konstytucjach, które poczyniła 
i zatwierdziła kapituła generalna w roku 1959. Tych zmian ma być możliwie jak najmniej. Po 
mającym się odbyć Soborze zostanie zmodyfikowane Prawo Kościelne. Wtedy i my znowu 
mamy dostosować nasze Konstytucje do niego i dać je do zatwierdzenia następnej kapitule 
generalnej. Rada Generalna poczyniła więc najkonieczniejsze zmiany i pracę oddano Stolicy 
Apostolskiej 11 kwietnia 1962 roku. Aprobatę wszystkich podanych zmian, otrzymaliśmy w 
uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 8 grudnia 1962 roku305. W 

 
300 Tamże. s. 58. 
301 Por. H. Bliestle. Okólnik z dnia 8.12.1959. s. 1-2. Tłum. E. Boniecki. W: AP. Teczka VIII.4a. L. dz. 849/59. 
302 Por. Tamże. s. 2.  
303 Tamże. s. 3.  
304 Por. G. Dehrenbach. List okólny w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 1959. Dz. cyt. s. 7-9.  
305 Por. H. Bliestle. Okólnik w oktawie Zielonych Świąt 1963. Dz. cyt. s. 2. 
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dalszej części ojciec generał informuje, że w nowo wydanym tekście naszych Konstytucji, 
zmieniono 36 numerów. Zostały one oznaczone gwiazdką306. 

W nowym wydaniu Konstytucji nie zostały uwzględnione życzenia i wnioski, 
dotyczące modyfikacji lub usunięcia zwyczajnych ćwiczeń pokutnych, chociaż mówi się, że 
obecne czasy nie mają już dla nich zrozumienia i że te reguły działają poniżająco, a nawet 
szkodzą innym przepisom. Usunięcie tych numerów byłoby przeciwne wyraźnej woli Stolicy 
Apostolskiej, nakazującej zmienić jak najmniej reguł. Ponadto Stolica Apostolska nie 
zatwierdza żadnych Konstytucji, które nie przepisują, chociaż niektórych starych (w życiu 
zakonnym i Kościoła), używanych zwykłych ćwiczeń pokutnych. W jakim ujemnym świetle 
bylibyśmy się przedstawili, stawiając wniosek o usunięcie wszystkich ćwiczeń pokutnych307. 

Niezmienione też pozostały numery 204-218, dotyczące drugiego nowicjatu. Kościół 
nigdy nie zgodziłby się na usunięcie tych reguł. Nowsze „statuta generalia” i prace 
przygotowujące reformę życia zakonnego, a mające być omawiane na Soborze, przewidują i 
mówią o „secunda probatio”. Generał konkluduje, że strony dodatnie i ujemne, czyli 
posuwanie się w górę i w dół w historii naszych Konstytucji, jest zupełnie naturalne i 
dowodzi, że w naszym Zgromadzeniu pulsuje życie. Jako potwierdzenie słuszności tej tezy, 
przytacza dyskusje powstałe na Soborze w Kościele, rządzonym przez samego Ducha 
Świętego oraz różnice między dotychczasowym głoszeniem prawd wiary a drogami nowego 
duszpasterstwa, jakich życzył sobie Ojciec święty Jan XXIII308. 

Ojciec Bliestle zaznacza, że Kościół ma zamiar dostosować i uformować zakony i 
zgromadzenia do zadań i potrzeb czasów obecnych. W związku z tym, będzie kładł w 
przyszłości jeszcze większy nacisk na pierwszy cel życia zakonnego: na uświęcenie samego 
siebie, na przezwyciężenie aktywizmu i usunięcie lekceważenia modlitwy. Postawi na 
odnowienie każdego zgromadzenia podług zamiaru i celu założyciela, a jeżeli ten będzie 
przestarzały, przez uwspółcześnienie lub łączenie podobnych zadań. Przygotowania do tych 
planów znajdują się już w rękach wszystkich Ojców Soboru. Życzeniem Kościoła jest, aby 
każde zgromadzenie dostosowało się w swoim życiu i działalności do nowych czasów309. 

Nowo wydane Konstytucje nie są żadną nową „regulacją ruchu”. Kładą nacisk na 
posłuszeństwo, dojrzałość i odpowiedzialność wszystkich członków Instytutu. Stanowią 
odpowiedź na potrzebę podkreślenia działania Ducha Świętego w Kościele. Duch Święty żąda 
coraz wyższych rzeczy, im więcej udziela mu łask, żąda coraz głębszego zrozumienia 
wszystkich praw miłości, coraz szczerszego nawrócenia, coraz pełniejszego opanowania 
człowieka duchowego, który już nie będzie oskarżony i wyparty przez zewnętrzne prawo jako 
„cielesny”. Pozwalają na to, by Duch Święty przenikał wszystkie reguły, prowadząc do 
uświęcania członków Zgromadzenia i uskuteczniając apostolat. W tym duchu zostało 

 
306 Por. Tamże. s. 2-3. Numery 380,544,660 a,b,c, 6.16 i 618 dotyczące praw prowincjałów i rektorów, oraz 

przełożonych regionalnych i stacji misyjnych, zostały przez Stolicę św. zmienione już w latach 1947,1957 i 1959. 
W numerach 564,596,619 i 636 poprawiono oczywiste i widoczne błędy tekstu z roku 1939. Zmiany w 
numerach 27,28 i 29 dotyczące ubioru braci, na skutek różnych wniosków, powzięto na 16.sesji kapituły 
generalnej dnia 27 czerwca 1959r. Zmiany w numerach 270,271 i 18? powstały na skutek uprzednich wniosków 
do Stolicy św. Również zmiany w numerach 87,95,98,99,311,462,563 a dotyczące dopuszczenie do ślubów. 
Także numer 269 dotyczący dopuszczenie do święceń. Odtąd może więc Rada Prowincjalna bez potwierdzenia 
Rady Generalnej dopuścić do ślubów czasowych, do tonsury i niższych święceń. Zmiany dotyczące ćwiczeń 
duchownych kleryków, braci i nowicjuszów numerach 61-65,177,262,263 i 281 poczyniono również na skutek 
wniosków kapituły generalnej 1959 roku.  

307 Chodzi na przykład o reguły dotyczące monitorów, samooskarżenia się i dyscypliny użytej dwa razy w 
tygodniu. Por. H. Bliestle. Okólnik w oktawie Zielonych Świąt 1963. Dz. cyt. s. 3. 

308 Por. Tamże. s. 3-4. 
309 Tamże. s. 4. 
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przekazane wszystkim współbraciom poprawione, nowe wydanie naszych Konstytucji. 
Zawierają one wszystko, co jest potrzebne do istoty naszych ślubów i do administracji310. 

Odnośnie do celu Zgromadzenia, Konstytucje z 1963 roku nie odbiegają od 
Konstytucji z roku 1925. Temat ten zawierają, w przeciwieństwie do Konstytucji z 1925 roku, 
w trzech punktach. W pierwszym numerze stwierdzają, że celem głównym jest uświęcenie 
członków przez praktykę rad ewangelicznych i przestrzeganie reguły. W drugim natomiast 
mówią o celu specjalnym, którym jest pomoc powołaniom apostolskim, które nie mogą się 
rozwinąć z powodu ubóstwa lub wieku. Pomoc ta ma polegać na mnożeniu, w krajach gdzie 
tych powołań jest dużo, domów do przyjmowania i formowania tych kandydatów, którzy 
następnie mogą być wysłani na misje, zgodnie ze wskazaniami Stolicy Apostolskiej. W 
trzecim numerze Konstytucje mówią o specjalnym kulcie Świętej Rodziny, w której 
wychowywał się wieczny Kapłan Jezus Chrystus. Nie wspominają natomiast w tym miejscu, w 
przeciwieństwie do Konstytucji z 1925 roku, o Matce Bożej z La Salette, jako Patronce 
Zgromadzenia311. Konstytucje z 1963 roku szybko straciły swoje znaczenie, gdy 06.08.1966 
roku, Paweł VI w liście „Motu proprio” Ecclesiae sancte, opublikował zasady wprowadzenia 
w życie soborowego dekretu Perfectae caritatis. Papież zobowiązał wszystkie instytuty 
zakonne do zwołania w przeciągu dwóch lat kapituły generalnej i ponownego określenia 
własnych struktur zakonnych, reguł, charyzmatu i duchowości w duchu zgodnym z dekretami 
i zaleceniami Soboru Watykańskiego II312. 
 
 
2.  Po Soborze Watykańskim II 
  

Zapowiedź Soboru Watykańskiego II z jego programem odnowy wzbudziła nadzieje 
wśród zakonników na możliwość dokonania reform. Nadzieje te zostały wzmocnione przez 
niektóre dokumenty soborowe, a zwłaszcza Dekret o przystosowanej odnowie życia 
zakonnego Perfectae caritatis. W dokumencie tym, Ojcowie soborowi postulowali 
konieczność nieustannego powrotu do źródeł życia chrześcijańskiego oraz ducha założycieli 
poszczególnych instytutów, połączonego z akomodacją ich charyzmatów do aktualnych 
potrzeb i sytuacji życiowej współczesnego człowieka313. 
 Postulowana odnowa polegała na dokonywaniu reform w samych zakonach podczas 
kapituł generalnych. Wszelkie próby, mogące trwać nie dłużej niż 15 lat, miały obejmować 
zaangażowanie wszystkich zakonników w dzieło reformy i adaptacji. Konstytucje miały 
bardziej zaakcentować biblijny i duchowy charakter życia zakonnego danej wspólnoty314. 

Wśród dyrektyw, znajdujących się w dekrecie Ecclesiae sanctae z 06.06.1966 roku, 
wyrażono potrzebę odnowy życia zakonnego. Wszystkie zakony i zgromadzenia zostały 
zobowiązane do tego, by w ciągu trzech lat od wejścia w życie dekretu zwołać kapitułę 
generalną w celu dostosowania reguł i konstytucji do wymogów dekretów Soboru. Rada MSF 
zwołała kapitułą na dzień 19.09.1969 roku315. 

 
310 Tamże. s. 4. 
311 Por. Constitutions de la Congregation des Missionnaires de la Sainte Familie. Rzym 1963. Nr 1-3. 
312 Zob: Paweł VI. List „Motu proprio”. Ecclesiae santcae z 6.08.1966. W: AAS 58 (1966) s. 757-787; MSF-100 

lat. 56-57.  
313 Por. Sobór Watykanski II. Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego Perfectae caritatis, z dnia 

28.10.1965. Nr 2; MSF-100 lat. s. 58. 
314 Por. MSF-100 lat. s. 58. 
315 Por. Kuria Generalna MSF. Zarządzenie dotyczące „schematu konstytucji” i kapituły generalnej z 

15.11.1968. s. 2. W: AP. Teczka VIII.4B. Kuria generalna komunikaty 1966-1969. L. dz. 352/68C. 
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Dla Zgromadzenia MSF oznaczało to przerobienie i dostosowanie Konstytucji do 
uchwał i wskazań Soboru. Zwrócono uwagę na fundamenty Zgromadzenia, czyli cel, kult 
religijny i apostolstwo. Przedmiotem analizy stały się: formacja, ćwiczenia duchowne i 
asceza. Swoje propozycje, każda rada prowincji miała przesłać do komisji centralnej, której 
zadaniem było zestawienie schematu Konstytucji316.  
 
 
2.1.  Próby sprostania wymogom Soboru 
 

Wspólnota Misjonarzy Świętej Rodziny bardzo solidnie podeszła do zaleceń 
soborowych i rozpoczęła prace nad dostosowaniem wymagań Vaticanum II do życia 
Instytutu. Wśród propozycji nadsyłanych przez prowincje, odnośnie opracowania adaptacji 
naszej Konstytucji, znalazła się sugestia, by w myśl dokumentów soborowych podkreślać 
znaczenie rodziny w życiu religijnym i rozszerzyć horyzont pracy nad rodziną. W tym aspekcie 
należałoby odczytać na nowo myśl naszego Założyciela i ducha czasów, w których żył, 
charakteryzujących się specjalną troską Kościoła o rodzinę317. 

W czasie przygotowywania do kapituły w 1966 roku, próbowano dostosować 
poszczególne płaszczyzny życia Zgromadzenia do wymogów wskazań soborowych. 
Stwierdzono, że liturgiczne ukształtowanie życia duchowego powinno dokonać się na 
fundamencie, na którym opiera się życie religijne społeczności. Powinno przyczynić się do 
objawienia misterium Chrystusa i oddania chwały Ojcu przed światem. Dokumenty 
Zgromadzenia, w kwestii odnowy ćwiczeń duchowych, zostały oparte na Konstytucji o liturgii 
świętej. Zgromadzenie opowiedziało się za dalszym, wspólnym odmawianiem ćwiczeń 
duchownych. W ten sposób wyraziło ducha Założyciela, który nakazywał naśladować życie 
Świętej Rodziny w pracy i w modlitwie318. 
  Jeszcze w czasie obrad Rady Zgromadzenia zastanawiano się czym jest i czym 
powinna być prawdziwa wspólnota. W obecnych czasach zmienił się sposób funkcjonowania 
wspólnoty ze zwartej wspólnoty życia do często bardzo rozproszonej wspólnoty pracy i 
apostolstwa. Akcent kładzie się dzisiaj bardziej na dialog i wspólne działanie, aniżeli na 
stosunek prawny. Proces dokonuje się automatycznie i wpływa na umocnienie życia 
wspólnotowego. Taka wspólnota musi jednak unikać przesadnego indywidualizmu319. 
  W czasie tych samych obrad, generał Gerhard Mockenhaupt podkreślił konieczność 
zaangażowania misyjnego we wszystkich prowincjach i szukania powołań rodzimych. 
Zauważył ożywiony kontakt z misjami i zaangażowanie osób świeckich w dzieło misyjne. 
Podkreślił, by także w parafiach misyjnych zwrócić uwagę na socjalny postęp uboższych 
warstw społeczeństwa, przez który rozpoczyna się ewangelizacja. Taka praca przyczynia się 
autentycznego ducha ubóstwa wspólnoty320. 

 
316 Por. H. Bliestle. List do przewielebnych księży prowincjałów i wszystkich współbraci z 19.09.1966. Rzym 

1966 s. 1-2. W: AP. Teczka VIII.4b. Kuria Generalna. Komunikaty 1966-1969. L. dz. 346/66C; Kuria Generalna 
MSF. Komunikat w sprawie przygotowania kapituły generalnej w 1971 roku. Rzym 1970 s. 6-9. W: AP. Teczka 
VIII.1. Kapituła Generalna 1968 L. dz. 144/70C. 

317 Por. KDK 47; KK11; E. Boniecki. Uwagi rady prowincjalnej dotyczące opracowania adaptacji naszych 
konstytucji przez komisję prowincjalną. s. 1. W: AP. Teczka VIII.4e. Kuria Generalna. Korespondencja 1958-1970. 

318  Por. MSF. Nowe uporządkowanie naszych ćwiczeń duchownych stosowaniu do instrukcji do 
prawidłowego wykonania konstytucji o świętej liturgii. Rzym 2.02.1965. s. 3-6. W: AS. Teczka A2. Pisma z 
generelatu 40/65C 

319 Por. G. Mockenthaupt. List do członków rady zgromadzenia z 26.04.1964. s. 2. W: AP. Teczka VIII.2 Rada 
zgromadzenia 1974. L. dz. 126/74 I. 

320 Por. Tamże. s. 7-8. 
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Zasadniczymi tematami obrad kapituły z 1966 roku były: problem ewangelizacji 
dzisiaj oraz problem dalszej formacji. Ponadto, podjęta została troska o zaradzenie 
zanikającemu duchowi misyjnemu, a także poruszono temat dowartościowania życia 
wspólnotowego i odnowy duchowej321.  

Od tego czasu próbowano dokonać nowego spojrzenia na cel i charyzmat 
Zgromadzenia. Na podstawie głębokich analiz, stwierdzono, że specjalnym celem 
Zgromadzenia jest dzieło misji zagranicznych (cel specjalny pierwszorzędny) oraz misje 
ludowe w kraju (cel specjalny drugorzędny). Środkiem do osiągnięcia tego celu jest 
kształcenie i wychowanie spóźnionych powołań322. W związku z tym, że celem Zgromadzenia 
są misje zagraniczne, to zasadnicza działalność apostolska miałaby polegać na: głoszeniu 
wiary na terenach pogańskich, prowadzeniu misji ludowych, zakładaniu szkół i seminariów 
dla wychowania powołań zakonnych, szerzeniu kultu Świętej Rodziny i Matki Bożej z La 
Salette i szczególna praca nad rodzinami chrześcijańskimi323. 

W tym duchu trwały przygotowania do kolejnej kapituły generalnej. Na pierwszej 
sesji komisji centralnej 20.11.1967 roku postanowiono utworzyć trzy komisje dotyczące 
formacji, życia zakonnego oraz apostolatu324.  

Ostatecznie zredagowano schemat reguły przygotowany przez komisję główną, 
przejrzany i ukończony przez komisję trzech ojców w 1968 roku. Składał się on z Konstytucji, 
dyrektorium i zarządu. We wprowadzeniu odwołano się do słów Założyciela i umieszczono 
nakaz kształtowania życia misjonarskiego, by wykonując w ten sposób nakaz misyjny włączyć 
się w życie Kościoła i przez rady ewangeliczne poświęcić się Panu325.  

Schemat reguły z 1968 roku odnośnie do charakteru naszego Zgromadzenia naucza, 
że mamy uczestniczyć w szczególnym posłannictwie głoszenia Ewangelii i zbawienia świata. 
W tym celu poświęcamy życie apostolskie i oddajemy się działalności misyjnej jako 
społeczność zakonna. W nawiązaniu do dokumentu soborowego Perfectae caritatis, 
dokument podkreśla, że nasze życie zakonne powinno być przepełnione duchem 
apostolskim, zaś działalność apostolska nacechowania duchem zakonnym326.  

Naszą pracę otaczamy nabożeństwem do Świętej Rodziny, w której akcentujemy 
Wcielenie Syna Bożego oraz wzajemne relacje panujące w Świętej Rodzinie327.  

W pierwszej części schematu autorzy wyjaśniają, czego dotyczy nasze apostolstwo. 
Zaznaczają eklezjalny i wspólnotowy wymiar apostolstwa, podkreślając konieczność 
świadectwa życia chrześcijańskiego i zakonnego każdego członka Zgromadzenia328.  

 
321 Por. P. Mockenhaupt. Raport z Rzymu-informacje z kapituły generalnej 1966. W:AP. Teczka VIII.4a. Kuria 

Generalna. Komunikaty 1956-1965 str. 2/3 
322 Por. E. Boniecki, S. Snochowski. Uwagi do konstytucji MSF z 15.06.1967. Nr.2. W: AP. Teczka VIII.4E. Kuria 

generalna korespondencja 1958-1970; J. Przyklęk. Cel specjalny naszego zgromadzenia. Streszczenie 
informacyjne artykułu ”Das sonderziel unzerer kongregacion” s. 1-2. W: AP. Teczka VIII.4e. Kuria Generalna. 
Korespondencja 1958-1970. Ksiądz Przyklęk w swoim artykule dowodzi, że celem specjalnym naszego 
zgromadzenia jest praca misyjna zagraniczna. Jego zdaniem inne dzieła apostolstwa jak np. misje ludowe są 
również właściwe Zgromadzeniu, lecz stanowią cel specjalny drugorzędny. Celem podporządkowanym jest 
wychowanie spóźnionych powołań. Dowodzi, że Zgromadzenie jest nastawione na pracę apostolską a 
wychowanie powołań jest jedynie środkiem do osiągnięcia tamtego celu. 

323 Por. E. Boniecki, S. Snochowski. Ogólna odpowiedź na cztery pytania postawione przez generalatu z 
15.06.1967. Nr.2. W: AP. Teczka VIII.4e. Kuria Generalna. Korespondencja 1958-1970. 

324 Por. Komisja centralna do adaptacji konstytucji. List z 7.11.1967. s. 1-2. W: AP. Teczka VIII.3. Konstytucje. 
Dyrektorium 1980- 

325 Por. Zgromadzenie MSF. Schemat reguły. Rzym 1968. s. 3.  
326 Por. PC 8. 
327 Por. Zgromadzenie MSF. Schemat Reguły. Nr 1-4. 
328 Por. Tamże. Nr 5-9. 
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W pierwszym rozdziale, dokument rozpatruje apostolstwo misyjne Zgromadzenia. 
Stwierdza, że na pierwszym miejscu apostolstwa naszego Zgromadzenia znajduje się 
obowiązek głoszenia misji. Wyjaśnia, że chodzi o apostolstwo tam, gdzie Ewangelia 
Chrystusowa jeszcze nie dotarła. W dalszej części wyjaśnia sposób głoszenia apostolstwa 
misyjnego, który powinien się wyrazić w cierpliwości, łagodności i pokornym znoszeniu 
krzyży. Naśladowanie Chrystusa stanowi najlepszy sposób dawania świadectwa życia 
chrześcijańskiego. Dlatego celem wszelkiej działalności misyjnej jest umożliwienie wszystkim 
skorzystania z darów misterium Paschalnego Chrystusa329. Szczególnym wyrazem naszej 
miłości apostolskiej jest życie rodzinne. Stanowi ono podstawę właściwego realizowania 
naszego apostolatu330.  

W dalszej części, dokument nawiązując do nauczania soborowego, akcentuje 
konieczność współpracy z laikatem i troskę o rodzime powołania na terenach misyjnych. W 
ten sposób uczestniczymy w posłannictwie Kościoła Powszechnego do głoszenia Ewangelii 
wszystkim ludziom331.  

Dokument prezentuje także inne pola naszej działalności apostolskiej. Zalicza do niej 
posługi pasterskie, apostolstwo budzenia powołań, apostolstwo szkolne i rodzinne. Posługi 
pasterskie powinny być adekwatne do potrzeb Kościoła i charakteru Zgromadzenia. Budzenie 
powołań odpowiada intencjom Założyciela, który pragnął wykształcić jak największą ilość 
kapłanów dla celów misyjnych. W tym celu Zgromadzenie powinno użyć wszelkich środków, 
by zgromadzić i uformować kapłanów na potrzeby Kościoła. Sposób powoływania autorzy 
dokumentu widzą w głoszeniu kazań, katechez, poprzez środki masowego przekazu. Jednak 
zawsze z zachowaniem sensu i godności życia zakonnego i misyjnego332. W tym celu 
dokument zaleca, by każda prowincja utrzymywała lub erygowała szkoły w celu budzenia i 
kształtowania powołań333.  

W dalszej części swego wykładu autorzy schematu zauważają, że naszej apostolskiej 
trosce w sposób szczególny poddana jest rodzina. Ona służy zachowaniu społeczności 
ludzkiej, umocnieniu Królestwa Bożego i stanowi pierwsze seminarium powołań duchownych 
i apostolskich334.  

Natomiast w drugiej części dokumentu autorzy ukazują specyfikę naszego życia 
zakonnego. Zachęcają w tym miejscu do jak najściślejszego zjednoczenia z Chrystusem. 
Widzą je w przestrzeganiu i praktykowaniu rad ewangelicznych. W taki sposób nasza 
wspólnota zostaje złączona wewnętrznie z Kościołem, w którym przyczynia się do zbawienia 
świata335.  

Drugi rozdział tego dokumentu poświęcony został zagadnieniu modlitwy. Podano w 
nim, że skoro poświęcamy nasze życie Bogu, by rozszerzyć Jego Królestwo, dlatego 
powinniśmy wejść z Nim w relację miłości, którą stanowi modlitwa. Zachęca się do modlitwy 
nieustannej w intencjach całego świata, w trosce o wierność powołaniu i wypełnianie zadań 
apostolskich zgodnie z wolą Bożą336. Podkreślono także znaczenie Słowa Bożego, liturgii, 

 
329 Tamże. Nr 10-15. 
330 Tamże. Nr 16-17. 
331 Tamże. Nr 18-20. Chodzi m.in. o Dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes divinitus z 7.12. 1965. 

Nr 16-22. 
332 Por. Zgromadzenie MSF. Schemat Reguły. Nr 24-28. 
333 Por. Tamże. Nr 29. 
334 Tamże. Nr 30. 
335 Tamże. Nr 31-64. 
336 Tamże. Nr 65-68. 
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modlitw w ciągu dnia, zaznaczając pierwsze miejsce Eucharystii. Zachęcono zarówno do 
modlitwy wspólnotowej jak i indywidualnej337.  

Analizowany dokument wiele miejsca poświęca wyjaśnieniu znaczenia braterskiej 
wspólnoty. Ukazuje ją jako wspólnotę życia i pracy, która jest integralną częścią świadectwa 
przekazanego przez Ewangelię. Stanowi odzwierciedlenie obecności Chrystusa między nami i 
źródło wszelkiego apostolstwa338. Mając za wzór Świętą Rodzinę, każdemu członkowi 
wspólnoty powinno zależeć na szczęściu drugiego. Skoro nasze życie skierowane jest na 
służbę apostolstwa, stąd wspólnota powinna obejmować szczególnie braterskie relacje w 
Zgromadzeniu i we wspólnocie Kościoła. To życie wspólne powinno być nacechowane 
naturalnością, skromnością, karnością i porządkiem. Nie powinno w nim zabraknąć życia i 
ducha rodzinnego oraz wdzięczności339.  

Osobny rozdział poświęcony został odnowie życia. Obejmuje ona nieustanne 
powracanie do Chrystusa, poprzez odnawianie ducha, pokutę i uświęcenie innych. W duchu 
pokuty przyjmujemy również słabości i bóle, i trudności w wypełnianiu zadań apostolskich, 
łącząc je z cierpieniami Chrystusa340. W ten sposób zachowując miłość i jedność braterską 
wspomagamy się wzajemnie w procesie zbliżania się do progu życia wiecznego. Uznajemy 
również łączność z naszymi zmarłymi braćmi341.  

Trzecia część dokumentu traktuje o formacji Zgromadzenia. Pierwszy rozdział 
poświęcony został celowi wychowania. Zauważa, że nasze życie apostolskie i zakonne 
powinno być ukształtowane w procesie wychowawczym, którego szczytowym punktem 
powinno być zjednoczenie z Chrystusem. Powinno dotyczyć gotowości głoszenia Ewangelii 
na całym świecie. Ma zdążać do wyrobienia dojrzałości i ukształtowania świadomości bycia 
Misjonarzem Świętej Rodziny. Powinno być dostosowane do indywidualnych predyspozycji 
każdego członka, obejmując życie emocjonalne, intelektualne i apostolskie. Powinno 
doprowadzić do postępu w życiu duchowym, wolności wewnętrznej i osobowej oraz miłości 
wzajemnej pomiędzy członkami Zgromadzenia342.  
 Wynika z tego, że Misjonarze Świętej Rodziny zrealizowali tematy i sugestie Soboru. 
Swoje pragnienie dokonania reform wyrazili w czasie kapituły generalnej trwającej w dniach 
od 19.09 do 15.11.1969 roku. Centralnym punktem obrad były Konstytucje, które miały być 
zwieńczeniem trwających od 1966 roku prac nad przeredagowaniem dotychczasowych 
Konstytucji. Postanowiono jednak opracować nowe Konstytucje, przepracować istniejący 
projekt i zredagować schemat Konstytucji, który został przedłożony w czasie obrad kapituły 
generalnej w 1969 roku343.  
 Kapituła generalna w 1969 roku starała się zapoczątkować odnowę życia i pracy 
Zgromadzenia. Zwróciła uwagę na potrzebę skutecznego zastanawiania się nad istotą i 
zadaniem Zgromadzenia. Powodem wydania dekretów było wypełnienie polecenia Kościoła, 
zawartego w dekrecie soborowym Perfectae caritatis. Dekrety te przystosowują 

 
337 Tamże. Nr 69-72; Do tego nawiązał generał H. Bliestle w swoim liście z 1.10.1968. Według niego 

modlitwa i świadectwo życia przyczyniają się do budzenia i pielęgnowania powołań, a także pogłębiają ducha 
Świętej Rodziny, polegającego na wzajemnej miłości zrozumieniu i szacunku w naszych domach. Podkreśla 
konieczność rozwoju życia zakonnego i duchowego przez modlitwę, rozmyślanie, eucharystię i rekolekcje. Zob: 
H. Bliestle. List do współbraci polskiej prowincji z 1.10.1968. W: AP. Teczka VIII.4b. Kuria Generalna. Komunikaty 
1966-1969. L. dz. 296/68C. 

338 Por. Zgromadzenie MSF. Schemat Reguły. Nr 73-74. 
339 Por. Tamże. Nr 75-88. 
340 Tamże. Nr 90-97. 
341 Tamże. Nr 98-101. 
342 Tamże. Nr 102-113. 
343 Por. MSF-100 lat. s. 59. 
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obowiązujące Konstytucje do zmienionych warunków współczesnych. Umożliwiają także 
rozszerzanie naszego celu oraz wzbogacenie naszej struktury większym polem działania dla 
współodpowiedzialności każdej jednostki. Mają również przyczynić się do zaakcentowania 
duchowo-apostolskiego posłannictwa naszego Zgromadzenia w czasach obecnych. W 
późniejszym czasie mają przerodzić się w Konstytucje. Wpierw zostały jednak przekazane 
prowincjom jako wytyczne, które mają wskazać drogę do odnowy, zależną od okoliczności i 
możliwości danych wspólnot. W tym duchu uczestnicy kapituły ufają, że włożyli pierwszy 
wkład dla odnowy własnej i całego Kościoła344. 

Uczestnicy obrad kapituły generalnej przypomnieli, że na czele naszej pierwszej 
reguły wypisał Ojciec Berthier jako myśl przewodnią słowa Chrystusa: "Żniwo wprawdzie 
wielkie, ale robotników mało” (Mt 9, 37). Wezwanie wcielił w czyn, zakładając naszą 
wspólnotę, która za Jego przykładem ma poświęcić się apostolstwu, a życiem i pracą ma 
wzywać do uczestnictwa w posłannictwie Kościoła. Założyciel zawsze przeżywał Kościół jako 
z istoty swej misyjny, to znaczy, jako posłany w drodze, jako Wspólnotę, która aż poza 
własne granice poświęca się dla zbawienia innych. Ten właśnie rys misjonarski miał być 
znamieniem jego Kongregacji. Jako drogę do pełnego poświęcenia się dla Królestwa Bożego, 
wybrał życie według rad ewangelicznych i nadał swemu Zgromadzeniu charakter wspólnoty 
apostolsko-zakonnej345. 

Podkreślono jednak, że wiele zmieniło się od śmierci Ojca Berthier. Sobór Watykański 
II nie stał się portem, do którego można schronić się przed niebezpieczeństwami, jakie niesie 
życie, lecz drogowskazem, który nadaje kierunek i wzywa zarazem do kontynuowania 
podróży. Nasze życie zakonne również zostało wciągnięte w tę sytuację. Zaznacza się nowy 
kierunek, lecz nie możemy go jeszcze dokładnie opisać. Dlatego kapituła generalna nie 
chciała ułożyć nowych Konstytucji. Usiłowano jedynie w ogólnym zarysie nakreślić plan życia, 
który zdołałby obudzić zapał i zjednoczyć członków Instytutu. Do tego jednak potrzebny jest 
twórczy i odpowiedzialny wkład wszystkich. Podstawą niniejszego dekretu jest troska 
Założyciela, ale także nowe tendencje zaznaczające się w teologii oraz w praktyce życia 
zakonnego oddanego apostolstwu. Należą do nich między innymi: otwarcie ku światu, 
podkreślanie charyzmatów jednostki, zrozumienie rad ewangelicznych - sposobu służenia, 
jako sposobu życia, skierowanie się ku Bogu, przyczynianie się do Jego Królestwa przez 
miłość i oddanie się dla drugiego człowieka, we wspólnej i aktywnej służbie. W świetle tej 
podstawowej myśli usiłowano opisać życie apostolsko-zakonne Zgromadzenia. Starano się 
przy tym uniknąć rozdwojenia pomiędzy apostolatem, a życiem zakonnym, przedstawiając je 
jako żywą jedność. Z tego powodu w niniejszym dekrecie nie ma osobnego rozdziału o 
radach ewangelicznych. To, co mają one swoistego, próbowano włączyć organicznie w 
koncept ogólny, aby naprawdę okazały się skuteczne w naszym apostolstwie, w życiu 
wspólnym oraz w skierowaniu ku Bogu. W opisie zadania apostolskiego Misjonarzy Świętej 
Rodziny, ograniczono się do przedstawienia zamysłu Założyciela w ten sposób, by wszędzie 
reprezentowali Kościół, jako wychodzący ludziom naprzeciw i niosący im zbawienie346.  

W niniejszym dekrecie podano, że Misjonarze Świętej Rodziny tworzą apostolską 
wspólnotę zakonną w służbie Ewangelii, która całkowicie poświęca się zbawieniu ludzi i w 
ten sposób usiłuje przyczynić się do zbudowania Królestwa Bożego na ziemi. Najwyższym 
wzorem oddania jest Chrystus. Jako wspólnota apostolska w Kościele, Zgromadzenie usiłuje 
szczególnie dać wyraz Jego misjonarskiemu charakterowi, zarówno w życiu jak i w działaniu. 

 
344 Por. Kapituła Generalna nadzwyczajna. Sesja I. Dekrety zatwierdzone i opublikowane na posiedzeniu 

końcowym pierwszej sesji kapituły w dnu 15.11.1969. Rzym 1969. s. 6. 
345 Por. Tamże. s. 7. 
346 Tamże. s. 7-8. 
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Dlatego idzie zwłaszcza do tych, „którzy są daleko”, aby „ubogim głosić Ewangelię” i jak 
Chrystus oddać życie za braci. W duchu Założyciela stara się o wzbudzenie nowych powołań 
dla pracy misjonarskiej. W wykonywaniu zadania apostolskiego dzieli radość i nadzieję, 
smutek i obawę ludzi dzisiejszych. Przez współudział w dążeniach i wysiłkach ludzi naszego 
czasu przyczynia się do budowy lepszego świata, w którym sprawiedliwość, miłość i 
braterstwo zapowiadają Królestwo Boże i objawiają je347. 

Misjonarze poświęcają się, na pierwszym miejscu, tym zadaniom, które dzięki 
okolicznościom czasu są szczególnie pilne. Taka postawa wymaga wielkiej gotowości i 
otwartości, przez wybór stylu życia według rad ewangelicznych. Ponadto Zgromadzenie 
zmierza do owocnej współpracy i braterskiego obcowania z tymi instytutami i osobami, które 
na podstawie tego samego powołania i posłannictwa poświęcają się apostolstwu. Pielęgnuje 
także dialog ekumeniczny i współpracuje z tymi wspólnotami chrześcijańskimi, a także ze 
wszystkimi ludźmi, którzy swe siły wkładają w budowę lepszego świata348. 

Istotnym elementem w realizacji charyzmatu Zgromadzenia jest jedność jego 
członków w Chrystusie. Dekret podkreśla, że zwołani przez Boga do udziału w apostolstwie 
Chrystusa, Misjonarze Świętej Rodziny łączą się w braterską wspólnotę. Braterska wspólnota 
życia, modlitwy i pracy stanowi istotny składnik świadectwa, jakie powinno się złożyć dla 
Ewangelii. Wspólnota stanowi zarazem źródło inspiracji oraz dom, w którym we wszystkich 
potrzebach życia można liczyć na wzajemną pomoc. W tworzeniu takiej wspólnoty należy 
uwzględnić indywidualność i osobowość każdego i dać miejsce prawdziwej wolności, która 
stanowi czcigodne znamię podobieństwa Bożego w człowieku349. 

Założyciel wskazał Świętą Rodzinę jako doskonały wzór jedności serc, wzajemnego 
zrozumienia, posłuszeństwa i wyrzeczenia dla zbawienia innych. Ten sposób związania ze 
sobą, pozwala okazywać solidarność braciom na całym świecie i popierać takie struktury, 
które każdej społeczności dają miejsce i możność pełnego rozwoju własnego życia i pracy dla 
Królestwa Bożego. Zgodnie z tradycją, styl życia Instytutu ma się odznaczać skromnością i 
prostotą. Aby dać wyraz chrześcijańskiej miłości i ludzkiego powiązania, wspólnoty 
pielęgnują gościnność i biorą także udział w życiu towarzyskim, lecz z zachowaniem własnego 
porządku życia oraz współżycia braterskiego350. 

Zgromadzenie, ustanowione w Chrystusie i żywione Jego duchem, usiłuje przynosić 
owoc w świecie w wieloraki sposób, głosząc Ewangelię i żyjąc według niej. Oddane służbie 
Ewangelii, pragnie, by całe życie było wyrazem i urzeczywistnieniem osobistego i wspólnego 
skierowania ku Bogu. Jego obecność czci szczególnie w liturgii, której ośrodkiem jest 
Eucharystia. Także poza liturgią Misjonarze wsłuchują się stale w Słowo Boże, zawarte w 
Piśmie Świętym, i je rozważają. Szczególnie w modlitwie, stanowią wspólnotę według słów 
Chrystusa: „gdzie dwaj albo trzej zgromadzeni są w imię moje, tam jestem wpośród nich” 
(Mt 18, 20). Prywatna i wspólna modlitwa, jako odpowiedź na Boże dary i słowo, jest 
zarazem istotnym składnikiem inspirującym życie Zgromadzenia351. 
 Analizując obrady kapituły z 1969 roku, można zauważyć przewagę zwolenników 
daleko idących zmian, polegających między innymi na pragnieniu decentralizacji i 
zmierzających do uniezależnienia się od Rzymu. Przedłożony schemat Konstytucji przyjęto 

 
347 Tamże. s. 8. 
348 Tamże. s. 9. 
349 Tamże. s. 9-10. 
350 Tamże. s. 10. 
351 Tamże. s. 11. 



 72 

jako projekt roboczy i postanowiono stworzyć zupełnie nowy tekst. W tym celu powołano 
pięcioosobową komisję, która miała kontynuować prace nad projektem Konstytucji352. 

W swym liście na 75 - lecie Zgromadzenia, ojciec generał, w odniesieniu do kapituły z 
1969 roku, podkreślił, że Zgromadzenie powinno w dalszym ciągu współpracować z 
Kościołem, podejmując pracę, którą zleciła mu Opatrzność. Dostrzegając potrzeby Kościoła, 
Misjonarze Świętej Rodziny powinni być na nie wyczuleni i, ufając Bożej pomocy, powinni 
znaleźć taką drogę dla Instytutu, by mógł w dalszym ciągu realizować swój charyzmat353. 

Do tematów podejmowanych w czasie nadzwyczajnej kapituły generalnej w 1969 
roku, nawiązała także kapituła generalna w 1971 roku. Opracowała ona, na podstawie 
dekretów z 1969 roku, Dekret o sposobie życia Misjonarzy Świętej Rodziny oraz, w zarysach, 
Dyrektorium generalne. Pracę nad wdrażaniem ich w życie powierzono nowo wybranemu 
zarządowi generalnemu na czele z przełożonym generalnym Gerhardem Mockenhaupt354.  

W odróżnieniu od wcześniejszych dokumentów, stwierdzono, że Misjonarze Świętej 
Rodziny mają nie tylko śledzić dokonujące się zmiany, ale działać wewnątrz wspólnoty i 
służyć ludziom w świecie355. W dekrecie tym jest wiele odniesień do nauczania Jana Berthier. 
Cytowane przez Założyciela słowa Chrystusa o braku żniwiarzy stanowią motto dla prac 
Zgromadzenia. Troska ta, zawarta w charyzmacie założycielskim, wyraziła się w założeniu 
Zgromadzenia spóźnionych powołań dla celów misyjnych, które powinno uczestniczyć w 
misyjnym posłannictwie Kościoła i zdobywać młodych ludzi do tej służby356. 

Dekret już we wstępie zaznacza eklezjalny charakter Zgromadzenia, stwierdzając, że 
zadanie to należy wypełniać w Kościele, żyjąc według rad ewangelicznych, praktykując kult 
Świętej Rodziny, w której czcimy Wcielenie Syna Bożego oraz wypełnianie woli Bożej w 
pokornej służbie Józefa i Maryi357. 

Dokument ten, w części dotyczącej życia we wspólnocie, koncentruje się na służbie 
Ewangelii, złączeniu w Chrystusie oraz skierowaniu ku Bogu. Już w pierwszym punkcie 
nakreśla cele Zgromadzenia, stwierdzając, że jako zakonna wspólnota apostolska, 
poświęcamy się Bogu i ludziom. Łączy w sobie element życia zakonnego i apostolskiego, 
wyznaczając im odpowiednie miejsce w działalności Instytutu. Podkreśla, że zakonność służy 
zbliżaniu się do Boga i samouświęcaniu, zaś apostolstwo nastawione jest na przygotowanie 
ludzi do przyjścia Królestwa Bożego358. 

 Wspólnota apostolska Misjonarzy Świętej Rodziny pragnie swoim życiem i 
działalnością ukazać misyjny charakter Kościoła. Szczególnie tam, gdzie Ewangelia jeszcze nie 
była lub była niedostatecznie głoszona oraz tam, gdzie Kościół nie mógł stać się 
samodzielnym Kościołem lokalnym359. 

Według wskazań Założyciela, Zgromadzenie jest gotowe przejąć obowiązki 
duszpasterstwa parafialnego i specjalistycznego, które w Kościele danego czasu wydają się 

 
352 Por. MSF-100 lat. s. 60. 
353 Por. Sobór Watykański II. Dekret o formacji kapłańskiej Optatam totius z dnia 28.10.1965; Kuria 

generalna MSF. List na 75 lecie założenia naszego Zgromadzenia. Rzym 1970. s. 5-6. W: AS. Teczka A2. Pisma z 
generalatu. L. dz. 133/70c 

354 Por. MSF-100 lat. s. 60. 
355 Por. G. Mockenhaupt. Słowo generała z dnia 29.02.1972. W: Kapituła Generalna 1971. Dekret o sposobie 

życia MSF. Rzym 1972. s. 1.  
356 Por. Kapituła Generalna 1971. Dekret sposobie życia MSF. s. 4.  
357 Por. Tamże. s. 4. 
358 Tamże. Nr 1.  
359 Tamże. Nr 1.11. 
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konieczne360. W celu realizacji charyzmatu, szuka powołań dla pracy apostolskiej, prowadząc 
duszpasterstwo powołań. Najważniejszym jednak sposobem powoływania dobrych żniwiarzy 
jest wiarygodne i przykładne życie361. Życie to wzoruje się na postawie Chrystusa. Misjonarze 
naśladują Chrystusa przez życie według rad ewangelicznych, które są wyrazem oddania się 
Bogu i służbie ludziom. Poprzez czystość, ubóstwo i posłuszeństwo starają się odpowiedzieć 
na Boże wezwanie i przygotować się do apostolstwa362. 

W drugim punkcie rozdziału dotyczącego życia we wspólnocie, Dekret omawia 
zagadnienie złączenia w Chrystusie. Wspólnota braterska nie jest wynikiem ludzkiego 
wyboru, ale Chrystusowego powołania do apostolstwa. Powinna opierać się na jedności 
według słów samego Jezusa: „Aby wszyscy stanowili jedno” (J 17, 21). Jako wspólnota 
modlitwy, życia i pracy powinna dawać świadectwo Ewangelii363. Jako doskonały wzór 
jedności serc, zrozumienia i szacunku dla własnego uświęcenia i zbawienia innych, Dekret 
przedstawia Świętą Rodzinę364. 

Nawiązując do charyzmatu i duchowości Założyciela, Dekret widzi we wspólnocie siłę 
i źródło wewnętrznej braterskiej miłości oraz apostolatu. Taką wspólnotę, na gruncie 
wewnętrznym, powinny cechować: wzajemny szacunek, pomoc starszym i chorym 
współbraciom, otwartość dla pragnących poznać styl naszego życia. Na gruncie zewnętrznym 
natomiast to, co stanowi w jakiejś mierze recepcję nauczania Vaticanum II. Zgromadzenie 
szuka kontaktów z instytutami i osobami świeckimi, którzy poświęcają się apostolstwu. W 
tym duchu Misjonarze Świętej Rodziny włączają się w działalność Kościoła lokalnego i starają 
się współuczestniczyć w życiu społecznym, współpracując z ludźmi wszystkich warstw 
społecznych i specjalistami życia społecznego365. 

Trzecim elementem życia we wspólnocie jest skierowanie ku Bogu. Polega ono na 
tym, by członkowie Zgromadzenia, służąc Ewangelii, żyli w jedności ze swoją wspólnotą i 
zjednoczeni z Bogiem. Tylko skierowanie ku Bogu zarówno wnętrza, jak i apostolskiej 
działalności, pozwoli na owocne ewangelizowanie366. 

Obecność Chrystusa w życiu wspólnoty czczona jest szczególnie w liturgii, której 
kulminacyjnym momentem jest Eucharystia. Ważnym elementem duchowości Misjonarzy 
jest wsłuchiwanie się w słowo Boże. Do czytania Pisma Świętego zachęcał często Założyciel. 
Dekret ponawia to wezwanie, podkreślając, że czytając Pismo Święte poznaje się samego 
Chrystusa. W oparciu o nie, kształtują się również nasze życie i działalność, prowadzące od 
nawrócenia aż do chrystoformizacji. Życie wspólnoty musi opierać się na wspólnej modlitwie. 
Wzorem modlitewnej postawy jest Maryja. Jeżeli modlitwa i życie harmonizują ze sobą, 
wówczas wzajemnie i owocnie oddziaływają na siebie. W ten sposób rysuje się duchowość 
Misjonarzy Świętej Rodziny, która prowadzi od skierowania ku Bogu do uświęcenia ludzi, a 
troska o zbawienie ludzi prowadzi z powrotem do Boga, który jedynie może to zbawienie 
dać367. 
  Po zakończeniu obrad kapituły generalnej z 1971 roku, dostrzegając, że 
przekazywanie wiary oraz głoszenie dobrej nowiny w słowie i sakramentach są 

 
360 Tamże. Nr 1.12. 
361 Tamże. Nr 1.13. 
362 Tamże. Nr 1.2. 
363 Tamże. Nr 2.1-2.11; PC 15. 
364 Por. Kapituła Generalna 1971. Dekret sposobie życia MSF. Dz. cyt. Nr 2.12; J. Berthier. Dzieło. Dz. cyt. s. 

40. 
365 Por. Kapituła Generalna 1971. Dekret sposobie życia MSF. Dz. cyt. Nr 2.13-2.4. 
366 Por. Tamże. Nr 3.1. 
367 Tamże. Nr 3.2-3.7. 
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najważniejszym zadaniem Kościoła dzisiaj, Misjonarze wzięli czynny udział w szukaniu Boga 
w dialogu z człowiekiem naszych czasów oraz w zaangażowaniu w życiu społecznym. 
Podkreślili, że głównym zadaniem Kościoła powinna być troska o młodzież, rodziny oraz 
wykształcenie kapłanów i laików368. 

Życie zakonne w służbie Ewangelii wymaga od Misjonarzy, by stali się widocznymi 
znakami zapowiedzianego przez Chrystusa Królestwa. Wspólnoty zakonne mają to czynić 
poprzez dążenie do doskonałości i życia wiary. Zakonnik powinien nie tylko wielbić Boga, ale 
również przyswoić sobie Chrystusowy sposób mówienia i działania. Przez wspólnotową 
modlitwę i braterską pomoc, zakonnicy powinni być gotowi do realizowania swej 
apostolskiej misji, otwartości na potrzeby Kościoła i bezinteresownej służby Kościołowi369. 

Wśród zadań Zgromadzenia, oprócz prowadzenia szkół, w których budzi się i formuje 
nowe powołania kapłańskie i zakonne, na czoło wysuwa się duszpasterstwo. Chodzi tu 
zarówno o duszpasterstwo zwyczajne na parafiach jak i nadzwyczajne: rekolekcje, misje 
ludowe, apostolstwo rodzin. Stanowią one kluczowe zagadnienie apostolskiej działalności 
Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Należy jednak pamiętać, by nie zatracić 
specyficznej roli życia zakonnego i nie dać się wciągnąć bez reszty w system duszpasterstwa 
diecezjalnego370. 
  Sposób życia Instytutu powinien być godny wiary w słowie i czynie, i cechować się 
wytrwałością i wiernością w danych przyrzeczeniach. W taki sposób można współżyć we 
wspólnotach innych kultur i narodowości. Naszą odpowiedzialność za dzisiejszy świat 
realizujemy w konkretnej trosce o ubogich, gdyż, podobnie jak Chrystus, jesteśmy powołani 
do służby ludziom. Podkreślono, że nasze apostolskie Zgromadzenie nie tylko działa na 
zewnątrz, ale powinno troszczyć się o swoją wewnętrzną strukturę i formowanie członków. 
Zaakcentowano osobistą gorliwość w pracy, dokształcanie, wewnętrzną odnowę oraz coraz 
większe poczucie przynależności i jedności z Instytutem. Zalecono wypracowanie wspólnej 
duchowości, która pomogłaby ten cel zrealizować. Zauważono, że każdy członek 
Zgromadzenia powinien czuć się zobowiązany do budzenia powołań, przez nawiązywanie 
osobistych kontaktów, przez rozmowę z kandydatami371.  
  Dokument podkreśla, że nasza misjonarsko ukierunkowana społeczność otrzymuje 
swoje specyficzne znamię przez życie według rad ewangelicznych. One nabierają sensu w 
naśladowaniu Chrystusa i kierują każdego zakonnika całkowicie i niepodzielnie ku Bogu. Z 
życia, na podstawie rad ewangelicznych, wypływa powołanie do życia we wspólnocie. 
Domaga się ono realizowania przez konkretne ćwiczenia i osobowe spotkania. Wymaga 
tworzenia prawdziwie ducha rodzinnego wewnątrz i na zewnątrz wspólnoty. Prowadzi do 
tego braterska miłość i wierność ślubom, jak również poczucie bezinteresowności i 
współodpowiedzialności. Sprzyja temu także pogłębienie życia duchowego i modlitwy w 
życiu indywidualnym i wspólnotowym372. 

Bardzo ważne zadanie do spełnienia miała także kapituła z 1977 roku, ponieważ 
oprócz wyboru nowych władz, usiłowała ustosunkować się do ogłoszonej adhortacji 
apostolskiej Ewangelii nuntiandi. Owocem obrad były wskazania dla całego Zgromadzenia 

 
368 Por. MSF Intern. Nr. 8. Rzym 1976 s. 3. W: AP. Teczka VIII.4g2. Kuria Generalna. Korespondencja 1976-

1984.  
369 Por. Tamże. s. 3. 
370 Tamże. s. 4. 
371 Tamże. s. 4-5. 
372 Tamże. s. 5-7; PC 13; G. Mockenhaupt. Komunikat z 18.01.1973. W: AP. Teczka VIII.4c. Kuria Generalna. 

Komunikaty 1970-1974. L. dz. 23/73c 
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zatytułowane: „Orientacje dla naszego życia w służbie Ewangelii”. Zawierały one istotne 
wskazówki dla dalszej pracy ewangelizacyjnej Zgromadzenia373.  

Kapituła generalna z 1977 roku zadała sobie trud, by w swych rozważaniach o życiu 
zakonnym to zrozumienie ewangelizacji uczynić naszym wspólnym przekonaniem, a przez to 
wyraźniej dostrzec naszą rolę „w służbie” Ewangelii” jako Misjonarzy Świętej Rodziny. 
Uczestnicy kapituły zauważyli, że z jednej strony rośnie w dzisiejszym człowieku, 
poszukującym sensu własnego życia, niebezpieczeństwo dezorientacji, czego następstwem 
jest dążność do zdobycia i posiadania. W związku z tym wartość rodziny jest coraz mniej 
doceniana. Mnożą się rozwody, a ojcowie i matki wychowują dzieci w pojedynkę. Widoczny 
jest coraz wyraźniej wyzysk człowieka przez człowieka, określony przez struktury 
gospodarcze i polityczne374. Z drugiej natomiast strony, w tym samym świecie, otwiera się 
zainteresowanie medytacją, wzrasta tęsknota za bezpieczeństwem w nowych formach 
społeczności, rośnie poczucie godności i praw człowieka, gotowość ofiary dla 
sprawiedliwości, wolności i nowego braterstwa. Dążenia te powiększają się w zakresie 
politycznym i religijnym, kościelnym i ekumenicznym. Dlatego „znaki czasu” powinny być 
drogowskazem działania dla poszczególnych prowincji i wspólnot. Jako międzynarodowa, 
misyjna społeczność, musimy pamiętać, że reprezentujemy zawsze Kościół powszechny w 
Kościele lokalnym375

.  
Wskazania Kapituły podkreślają, że ewangelizacja jest misją Kościoła. Ewangelii 

nuntiandi pogłębia ideę posłannictwa Kościoła, które powinno urzeczywistnić ludziom ich 
nadzieję i uwolnić od prześladujących ich obaw. Ewangelizacja jest istotną funkcją Kościoła, 
jego właściwym posłannictwem. Do ewangelizacji należy również solidaryzowanie się z 
biednymi i uciśnionymi, wolna od przemocy dążność do coraz większej sprawiedliwości i 
trwałego pokoju. Ewangelizacja nie ogranicza się dziś tylko do terenów misyjnych, ale 
prowadzona jest na sześciu kontynentach, dlatego współpraca z Kościołami lokalnymi ma 
ogromne znaczenie. Przez Kościół lokalny powinno być wniesione do Kościoła 
powszechnego, bogactwo różnych kultur. Jako istotna funkcja Kościoła, ewangelizacja jest 
również posłannictwem i zadaniem każdego chrześcijanina. To oznacza wielką 
odpowiedzialność dla laików. Właśnie oni, tworząc w wielu miejscach małe społeczności 
apostolskie, są nosicielami ewangelizacji. Kościół uznaje siebie jako społeczność, która ciągle 
potrzebuje nowej ewangelizacji, dokonującej się wewnątrz Kościoła przede wszystkim przez 
dawanie świadectwa życia, a ostatecznie przez ukryte działanie Ducha Świętego, który jest 
Poruszycielem376.  

Uczestnicy kapituły z 1977 roku zastanawiali się także nad tym, jak żyć w obecnych 
czasach według rad ewangelicznych. Stwierdzili, że ewangelizacja nie ma na celu tylko 
„innych”, ale także my sami jej potrzebujemy. W Duchu Świętym my również musimy być 
poruszeni. Życie według rad ewangelicznych ma swój głęboki sens w poświęceniu się 
Chrystusowi. Jako zakonnicy usiłujemy uzewnętrznić wewnętrzne powołanie chrześcijan i jak 
najdoskonalej naśladować Chrystusa. W ten sposób żyjemy konkretnie Kościołem, który jest 
zobowiązany do oddawania czci Bogu. Przez nasze życie zakonne, jesteśmy znakiem 
gotowości wobec Boga, w służbie naszym braciom i siostrom. Dlatego nasze powołanie 
domaga się od nas życia, które jest natchnione miłością Chrystusa i wzmacniane żarliwą 
modlitwą. Rady ewangeliczne umożliwiają nam, poprzez określony sposób życia, 

 
373 Por. MSF-100 lat. s. 60-61. 
374 Por. Kapituła Generalna MSF 1977. Wskazania dla naszego życia. „W służbie Ewangelii”. Rzym 1977. Nr 

1-4. W: AS. Teczka A2. L. dz. 224/77C.  
375 Por. Tamże. Nr 6-8.  
376 Tamże. Nr 9-16; KDK 1. 
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przedkładanie ludziom Ewangelii. Bezżeństwo solidaryzuje nas ze wszystkimi, którzy są 
samotni. Posłuszeństwo solidaryzuje nas ze wszystkimi, którzy są uciśnieni i cierpią 
niesprawiedliwość. Ubóstwo solidaryzuje nas ze wszystkimi głodującymi i żyjącymi w nędzy. 
Ubóstwo ludzi biednych jest czymś złym, ale nasze „ubóstwo” jest ideałem377. 

W czasie obrad kapituły, podjęto również temat charyzmatu, podkreślając, że jako 
międzynarodowa Wspólnota zakonna mamy szansę doświadczenia powszechności Kościoła i 
opisania jego różnorodności. Uczestniczymy przez to w istotnym charyzmacie Kościoła. 
Wśród akcentów naszego apostolatu, wymieniono ducha misyjnego, apostolstwo powołań i 
troskę o rodzinę. Pierwszą cechę charakterystyczną wszelkiej naszej działalności widzimy w 
tym, że poświadczamy i ożywiamy misyjny charakter, który jest istotny dla Kościoła. Nasze 
apostolstwo musi być ukierunkowane w przyszłość. Wszędzie jest możliwe budzenie i 
umacnianie misyjnej świadomości Kościoła: w parafiach, w specyficznych pracach 
duszpasterskich, w nauczaniu i wychowywaniu, jak również w środkach masowego 
przekazu378. 

Zgodnie z wolą Ojca Berthier, staramy się pozyskać powołania dla naszej pracy 
apostolskiej przez odpowiadające wymaganiom czasu duszpasterstwo powołań, a nade 
wszystko przez wiarogodne i przykładne życie. W naszych czasach, laicy odkrywają swoje 
powołanie i swoje zadanie w Kościele. Pomożemy im i wesprzemy ich w tym zadaniu, gdy 
przyjmiemy ich pomoc w najróżniejszych zadaniach doczesnych. Wspieramy ich walkę o 
pokój, prawa człowieka i lepszy podział dóbr tego świata. Przede wszystkim jednak 
wspieramy ich w osobistym życiu chrześcijańskim, w rodzinie, w szkole, w związkach 
zawodowych, w polityce i gospodarce narodowej. Szczególna uwagę zwracamy na młodzież 
w naszych szkołach i na tych, którzy pracują z nami lub służą naszym Wspólnotom379. 

U Założyciela znajdujemy niestrudzony zapał w przekazywaniu Dobrej Nowiny tym 
wszystkim ludziom, do których mógł on dotrzeć słowem lub pismem. Szczególną troską 
powinniśmy objąć duchową postawę rodzin chrześcijańskich. W tym celu należy poważnie 
potraktować i wykorzystać wszelkie możliwości duszpasterstwa rodzin. Albowiem rodzina, 
żyjąca według nauki ewangelicznej, oddziaływuje misyjnie na inne rodziny. Rosnąca w niej 
świadomość misyjna będzie światłem, solą i zaczynem, najlepszą glebą powołań kapłańskich i 
zakonnych. Odpowiednie do czasu duszpasterstwo powołań powinno rozpocząć się w 
intensywnym duszpasterstwie rodzin380. 

Kapituła zaakcentowała także elementy misyjnej duchowości Zgromadzenia. W 
Rodzinie Nazaretańskiej, tajemnica Bożej miłości wobec ludzi przyjęła konkretną postać. We 
Wcieleniu Syna Bożego, które dokonało się w Świętej Rodzinie, Boża miłość wobec ludzi 
osiągnęła punkt szczytowy. We wspólnocie tej Rodziny znalazła też swe doskonałe wyrażenie 
odpowiedź ludzka na dar Boży. I tak, w Świętej Rodzinie znajdujemy obydwa elementy: Bóg 
posyła swego Syna dla naszego zbawienia, a ludzkość przez Maryję i Józefa przyjmuje z 
wdzięcznością dar Boży. Święta Rodzina, we wspólnym słuchaniu Bożej woli i we wdzięcznym 
przekazywaniu swego daru innym, jest wzorem jedności w Bogu. Właśnie na tym 
ugruntowana jest nasza braterska jedność. Uważamy za nasz wielki obowiązek - połączyć nas 
wszystkich w tej jednej Rodzinie Ojca. W prostocie i ukryciu Rodziny Nazaretańskiej 
rozpoczęła się tajemnica odkupienia, Maryja i Józef służyli Bogu przez swe codzienne 
obowiązki, a Jezus był im poddany. Podobnie i my służymy ewangelicznemu orędziu nawet 
wtedy, gdy nasze codzienne obowiązki są niezauważalne lub nieznaczne, albo jeśli wiek lub 

 
377 Por. Kapituła Generalna MSF 1977. Wskazania dla naszego życia. „W służbie Ewangelii”. Dz. cyt. Nr 17-24. 
378 Por. Tamże. Nr 25-30. 
379 Por. Kapituła Generalna MSF 1977. Wskazania dla naszego życia. Dz. cyt. Nr 31-34. 
380 Por. Tamże. Nr 35.  
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choroba uniemożliwia komuś aktywną działalność. Jesteśmy Wspólnotą misyjną we 
wszystkich naszych Współbraciach. W uwielbieniu i dziękczynieniu przyjmujemy tajemnicę 
Wcielenia. W niej jest wewnętrzne i duchowe źródło naszego powołania i naszego 
apostolatu. Bóg chce wcielić się w naszą Wspólnotę i stanowić jej Centrum381. 

Kapituła podała również zalecenia odnośnie formacji ciągłej w Zgromadzeniu 
Misjonarzy Świętej Rodziny. Stwierdziła, za soborem, że regularna i systematyczna formatio 
continua jest rzeczą konieczną. Staje się ona nieodzowna zwłaszcza wtedy, gdy my jako 
misjonarska społeczność chcemy służyć Kościołowi. Formacja ciągła otwiera nowe 
możliwości i drogi, które wzbogacają i czynią doskonalszym życie we Wspólnocie oraz czynią 
bardziej skuteczną działalność duszpasterską. Przyczynia się do uwypuklenia naszej 
autentyczności jako Misjonarzy Świętej Rodziny. Dlatego formacja ciągła musi stale dążyć do 
powiązania różnych aspektów religijno-umysłowego pogłębienia, naukowego dokształcania 
się i fachowej zdolności, i gotowości w naszych apostolskich zadaniach. Zgromadzenie 
powinno dać wszystkim członkom takie duchowe i zawodowe wykształcenie, które ich uczyni 
zdatnymi do realizacji zadań specjalnego apostolstwa. Każdy poszczególny członek jest w 
sumieniu zobowiązany, by przez studium, pracę i ciągłe dokształcanie się, sprostać 
wymogom współczesnych zadań i apostolstwa382. 

Ważnym elementem obrad była troska o jedność w Zgromadzeniu przez braterskie 
spotkania, rozmowy i kontakt listowy z możliwie największą liczbą współbraci. Kapituła 
wskazała, że głównym zadaniem naszych wspólnot jest i musi pozostać odnowa umysłowo-
duchowa. Obowiązkiem wszystkich jest zwrócenie uwagi na to, aby nasi współbracia ciągle 
od nowa starali się o zrozumienie słów Bożych i różnych form modlitwy. Ważną rolę odgrywa 
tu atmosfera w naszych domach, której domaga się otwartość na słowo Boże, Duch 
skupienia i modlitwy. Główne zadanie wspólnot zakonnych polega na tym, by były one 
znakiem zbawienia, danego nam już w Chrystusie383.  

Kapituła generalna z 1977 roku poddała myśl uczczenia roku Berthiera, z okazji 70 
rocznicy śmierci Założyciela. Wezwała do refleksji nad początkami Zgromadzenia, historią 
własnej prowincji i dzisiejszym stanowiskiem dla życia w służbie Ewangelii384.  
  W realizacji i aktualizacji roku Berthierowskiego miały dopomóc następujące hasła: 
refleksja, samorealizacja, duszpasterstwo powołań. Stwierdzono, że aby nasze życie było 
wiarygodne w dzisiejszym świecie, musimy sprecyzować naszą duchowość, korzystając z 
dorobku Założyciela i jego uczniów. Kapituła zauważyła, że należy szukać nowych dróg 
budzenia powołań do naszego Zgromadzenia. Sformułowała hasło na rok 1979: nasze 
zadanie - duszpasterstwo powołań misyjnych385. 
  Do uchwał podjętych czasie obrad kapituły z 1977 roku, nawiązała Rada 
Zgromadzenia z 1980 roku, która zasugerowała zastanowienie się nad duchowym 
dziedzictwem Założyciela, nad naszym charyzmatem i celem misyjnym. Wskazała ona na 

 
381 Tamże. Nr 36-40. 
382 Tamże. Nr 1-18. 
383 Por. J. Scherer. Mowa Przełożonego Generalnego na zakończenie Kapituły Generalnej 1977. W: Kapituła 

Generalna MSF 1977. Rzym 1977. s. 31-35. W: AS. Teczka A2. L. dz. 224/77C.  
384 Por. Communicandum z 23.01.1978. s. 4-5. W: AP. Teczka VIII.6. Kuria Generalna. Communicandum 

1978-1990. Prot. N. 21/78c. 
385 Por. J. Scherer. List do wszystkich współbraci MSF. Rzym 1978. W: AP. Teczka VIII.4g. Kuria generalna 

1974-1984. Prot. N. 202/78C; Communicandum z 23.01.1978. Dz. cyt. s. 5. Uczestnicy kapituły 1977 podkreślili 
duszpasterstwo powołań jako cel. Stwierdzili, że młodzieży należy przedstawić istotę powołania kapłańskiego 
zakonnego jako misje Chrystusa odpowiadającą wymogą naszym czasów. Akcji powołaniowej powinny 
przysłużyć się starannie przygotowane uroczystości roku Berthiera 
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potrzebę analizy naszego duchowego dziedzictwa dzisiaj386. Stwierdziła, iż wiarygodność 
naszego apostolstwa musimy potwierdzać życiem jednostkowym i wspólnotowym. W 
przypadku Misjonarzy Świętej Rodziny, chodzi o prosty styl życia, gościnność i 
bezinteresowność387. 
 
 
2.2.  Nowe Konstytucje i Dyrektorium Generalne 1985 
 

Prawdziwy przełom w dostosowywaniu reguł Zgromadzenia Misjonarzy Świętej 
Rodziny do wymogów Soboru Watykańskiego II, przyniosły lata osiemdziesiąte. W czasie 
obrad Rady Zgromadzenia w 1980 roku, która zajęła się projektem reguły przygotowanym 
przez komisję, stwierdzono, że nasze Zgromadzenie nie wypełniło dotychczas ogólnego 
zalecenia danego wspólnotom zakonnym, by zrewidowały swe konstytucje w ostatecznej 
formie i przystosowały je do posoborowych warunków. Należałoby to uczynić według myśli 
Jana Berthier, zawartych w Constitutiones. W ten sposób Konstytucje ułatwią kroczenie 
drogą przystosowanej odnowy życia zakonnego, a także przyczynią się do odnowy i lepszego 
zrozumieniu naszego posłannictwa w zmieniającym się świecie388. 

Do tego tematu nawiązał ojciec generał Josef Scherer, który stwierdził, że musimy iść 
zgodnie z Kościołem, takim jaki ukazuje się nam dziś - ponieważ jesteśmy nim. Wyrazem tej 
świadomości jest, między innymi, duszpasterstwo powołań. Troska o intensywne 
duszpasterstwo powołań nie wynika tylko ze strachu, że nikt nie przyjdzie po nas! 
Widzieliśmy i widzimy je jako wyraz woli fundacyjnej Księdza Berthier. Według postanowień 
kapituły generalnej z 1977 roku, mamy oczy otwarte na przyszłość i nie zaniedbujemy 
nowych form i nowych zadań kapłańskiej posługi. Uznajemy również za jedno z naszych 
zadań poszukiwanie nowych dróg budzenia powołań, tak wewnątrz naszego Zgromadzenia, 
jak i poza nim389. 

Istotną kwestią dla generała Josefa Scherera było również kształtowanie świadomości 
misyjnej. Zależało mu na tym, by podkreślić, że wszędzie jesteśmy misjonarzami, którzy mają 
za zadanie budzenie i wspieranie świadomości posłannictwa chrześcijańskiego. Ta postawa 
musiałaby cechować również nasz misjonarski styl duszpasterstwa. To ma wartość dla 
wszystkich prowincji, również dla tzw. terenów misyjnych390. 

Dwa problemy podstawowe, z którymi spotkaliśmy się we wszystkich prowincjach, to 
nasze życie wspólnotowe oraz ubóstwo ewangeliczne. Więcej niż połowa naszych współbraci 
pracuje na placówkach jednoosobowych. Nie ma prawie wcale żywych wspólnot zakonnych 
w formie, w jakiej wyobrażał je sobie Założyciel. Związek ze wspólnotą jest często tylko 
powierzchowny, a poszczególni członkowie są tylko luźno związani ze wspólnotą i nie czują 
się w pełni zakonnikami. Dlatego naglącym zadaniem każdej prowincji jest rozwijanie modeli 
życia wspólnego, które rzeczywiście zasłużą na tę nazwę. Trzeba, żeby z zasady żaden młody 
współbrat nie był wysyłany na jednoosobową placówkę i te także nie były przyjmowane 
przez prowincję, chyba, że jest to konieczne ze względu na osobę lub sprawę. Użytecznym 
byłoby również, żeby już istniejące, w niektórych prowincjach, grupy regionalne zostały 

 
386 Por. Communicandum z grudnia 1979. s. 4. W: AP. Teczka VIII.6. Kuria Generalna. Communicandum 

1978-1990. Prot. N. 265/275C 
387 Por. Commuincandum lipiec 1979. s.14. W: AP. Teczka VIII.6. Kuria Generalna. Communicandum 1978-

1990. Prot. N. 153/79 
388 Por. Konstytucje i dyrektorium Zgromadzenia MSF. Projekt 1980. s. 1.  
389 Por. J. Scherer. Sprawozdanie na Radzie Zgromadzenia. Rzym 1980. s. 5-6. W: AP. Teczka VIII.4.g. Kuria 

Generalna 1976-1984. L. dz. 93/1980.  
390 Por. Tamże. s. 6. 
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powoli rozbudowane w prawdziwe „uniones stationum” z odpowiedzialnymi przełożonymi. 
Warto w tym miejscu zapytać, czy nasze życie apostolskie, jakie prowadzimy jako jednostki 
lub we wspólnotach, odzwierciedla jeszcze coś z duchowości, którą musiałoby się cechować 
Zgromadzenie Świętej Rodziny? Czy nasza działalność ma jeszcze charakter jakiejś wspólnoty, 
która jest żywym świadectwem dla Ewangelii Chrystusa?391. 

Jako antidotum na te problemy, generał zaproponował, by czynnie współtworzyć 
historię Zgromadzenia. W związku z tym należałoby położyć nacisk na nasze szkoły. W 
niektórych prowincjach są one ściśle połączone z apostolską pracą naszych współbraci i to w 
różnorakiej formie, jako prywatne (lub państwowe) gimnazja, często połączone z internatem, 
jako same internaty dla własnego narybku, gdzie uczniowie uczęszczają do szkół 
państwowych lub jako szkoły misyjne czy parafialne w krajach trzeciego świata. W sprawie, 
czy dalej je prowadzić, powinna naszym zdaniem zostać podjęta decyzja z uwzględnieniem 
celu naszego Zgromadzenia. Czy prowadzimy w naszych szkołach rzeczywiście pastoralną, 
kościelną pracę, czy też po prostu tylko przejmujemy zadania należące do państwa, które 
ono musiałoby i tak wykonać. Prowadzona przez wspólnotę zakonną szkoła, której 
wyłącznym celem jest budzenie ducha misyjnego i troska o powołania apostolskie, musi 
sobie ciągle stawiać to podstawowe pytanie392.  

Generał Scherer stwierdził we wstępie do projektu Konstytucji, że w szybko 
zmieniającym się czasie mają one świadczyć o dynamicznej postawie i otwartości na możliwe 
przemiany. Stąd ważnym ich kryterium powinna być zastosowalność. Generał podkreślił, że 
potrzeba tekstu Reguły, który zostanie przyjęty i stosowany przez wszystkich Misjonarzy 
Świętej Rodziny, to znaczy, według którego można żyć. Potrzeba ideału, do którego można 
dążyć. Projekt obecny obejmuje dwa teksty. Pierwszy stanowią Konstytucje, które opisują 
duchowo-teologiczne elementy życia zakonnego i normy prawa ogólnego oraz normy 
dyscyplinarne. Drugi to Dyrektorium, które daje wyjaśnienia i wskazówki do Konstytucji. W 
nim zostaną przedstawione pomoce dla praktycznego życia393. 

W projekcie Konstytucji i Dyrektorium, na szczególną uwagę zasługują punkty 
dotyczące celu i charyzmatu Zgromadzenia oraz wspólnotowości. Do pierwszego punktu 
można zaliczyć troskę i sposoby pracy misyjnej, duszpasterstwa powołań, duszpasterstwa 
rodzin w duchu Świętej Rodziny. Do drugiego natomiast wspólnotę życia, modlitwy i pracy. 
W projekcie Konstytucji z 1980 roku podano, że Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny 
ma za cel jako wspólnota zakonna uczestniczyć w misyjnym posłannictwie Kościoła. 
Szczególnym jego zadaniem jest wspieranie apostolskich powołań dla pracy ewangelizacyjnej 
tam, gdzie Dobra Nowina jeszcze nie jest lub jest niewystarczająco głoszona. Członkowie 
Zgromadzenia są gotowi, w swej apostolskiej pracy, budzić i podtrzymywać w Kościele 

 
391 Tamże. s. 10; Communicandum styczeń 1980. s. 5. W: AP. Teczka VIII.6. Kuria generalna communicandum 

1978-1990. Prot. N. 7/80c. Temat życia wspólnotowego tak podkreślany w czasie kapituły 1977 roku 
towarzyszył Zgromadzeniu także w następnych latach. Już bowiem na rok 1980-1981 Kuria generalna 
zaproponowała hasło my MSF jako rodzina zakonna. Miało ono przysłużyć się wzmocnieniu świadomości 
przynależności do Zgromadzenia oraz wyróżnić nasz charyzmat przez pielęgnowanie ducha rodzinnego. W ten 
sposób staniemy się jako wspólnota zakonna znakiem nadziei dla Kościoła i rodziny naszych czasów.  

392 Por. J. Scherer. Sprawozdanie na radzie Zgromadzenia. Dz. cyt. s. 11. 
393 Praca Komisji 1980 oparła się na kościelnym Prawie zakonnym, które jest w trakcie opracowania, naszych 

Konstytucjach z 1963 roku, odnośnych wypowiedziach Soboru Watykańskiego II posoborowych dokumentach 
posoborowych o życiu zakonnym, Dekrecie i Dyrektorium z 1971 roku, wypowiedziach Kapituły generalnej 1977, 
schemacie Komisji do spraw Reguły 1979 i nadesłanych do niego wniosków, na praktycznych doświadczeniach 
ostatnich lat. Kongregacji dla spraw zakonnych i zajętym przez nią stanowiskiem wobec naszych 
dotychczasowych prac nad Regułą, tekstami reguł podobnych wspólnot zakonnych i publikacjami na temat 
teologii życia zakonnego. Wierność własnej tradycji była dalszą miarą. Por. Konstytucje i dyrektorium MSF. 
Projekt 1980. s. 2. 
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lokalnym świadomość misyjną. Ponadto poświęcają się duszpasterstwu powołań i troszczą 
się przy tym przede wszystkim o tych, którzy normalnie nie doszliby do pracy 
ewangelizacyjnej, a szczególnie o tych, którzy z powodu ubóstwa i podeszłego wieku nie 
mogliby przygotować się do pracy misyjnej. W tym widzą wypełnienie życzenia swego 
Założyciela394. 

W celu uskutecznienia pracy ewangelizacyjnej, Misjonarze starają się naśladować 
Chrystusa przez praktykowanie trzech ślubów zwykłych: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, 
jak również przez zachowywanie wskazówek Konstytucji i Dyrektorium. W wypełnianiu 
swego posłannictwa Zgromadzenie oddaje się pod opiekę Świętej Rodziny, która jest naszym 
misyjnym wzorem we wspólnym słuchaniu woli Bożej i we wdzięcznym przekazywaniu 
Bożych darów. Jej jedność w Bogu jest dla nas wezwaniem do braterskiej jedności, do 
ludzkiej otwartości i do gościnności. Stanowi równocześnie zadanie, by prowadzić wszystkich 
ludzi do rodziny Ojca. Patronką Zgromadzenia jest Matka Boża z La Salette, według życzenia 
Założyciela395. 

Jako międzynarodowa wspólnota misyjna jesteśmy znakiem Kościoła powszechnego 
w Kościele lokalnym. Z zachowaniem własnego charyzmatu i z uwzględnieniem pastoralnego 
posłannictwa biskupa, wykonujemy naszą pracę misyjną w Kościele lokalnym. Jesteśmy przy 
tym solidarni z biednymi i uciemiężonymi, zabiegamy o sprawiedliwość i pokój. Budzimy i 
wzmacniamy misyjną świadomość Kościoła w parafiach, w specjalnych pracach pastoralnych, 
w nauczaniu i wychowaniu oraz w środkach masowego przekazu396. 

Przez całe życie naszego Założyciela apostolstwo powołań było dla Niego wielką 
sprawą. Dlatego w zmienionych warunkach i przy nowych możliwościach troszczymy się dalej 
o powołania apostolskie w duszpasterstwie, przy głoszeniu rekolekcji i misji ludowych, a 
także w szkołach. Pielęgnujemy własne powołanie przez wspólną i osobistą modlitwę, 
wewnętrzną postawę wobec ludzi, Kościoła i Boga. Przede wszystkim troszczymy się o 
pobożnych, zdolnych, młodych ludzi, którzy z powodu ubóstwa lub wieku tylko z trudem lub 
wcale nie osiągnęliby życia zakonnego i pracy misyjnej. Również laikom ukazujemy ich 
zadanie w Kościele i pomagamy w rozwoju nowych posług pastoralnych. Wspieramy ich 
troskę o pokój i prawa ludzkie, o lepszy podział dóbr tego świata397. 

Nazwa Zgromadzenia i cześć oddawana Świętej Rodzinie, zobowiązują nas do 
poświęcenia szczególnej uwagi apostolatowi rodzin. Rodzina, żyjąca Ewangelią, oddziałuje 
misyjnie na inne rodziny. Ponadto duszpasterstwo powołań rozpoczyna się w intensywnym 
duszpasterstwie rodzin398. 

Apostolska praca i życie w naszym Zgromadzeniu są nacechowane duchem Rodziny z 
Nazaretu, która jest dla nas doskonałym wzorem jedności serc, wzajemnego zrozumienia, 
posłuszeństwa i samozaparcia dla zbawienia innych. Odznaczamy się prawdziwą 
gościnnością, przede wszystkim wobec tych, którzy są ubodzy i nie mogą się odwzajemnić. 
Uroczystość Świętej Rodziny obchodzimy w sposób szczególny i odnawiamy w tym dniu 
nasze śluby399. 

W drugiej części dokumentu, przedmiotem analizy była wspólnota. Jej omawianie 
podzielono na trzy podpunkty dotyczące życia, modlitwy i pracy. Stwierdzono, że Misjonarze 
Świętej Rodziny realizują swe powołanie w braterskiej wspólnocie braci i księży zakonnych. 

 
394 Por. Konstytucje 1980. Projekt. Nr 1-4. 
395 Por. Tamże. Nr 5-6. 
396 Por. Dyrektorium 1980. Projekt. Nr 1-1,3. 
397 Por. Tamże. Nr 2-2,6. 
398 Tamże. Nr 3. 
399 Tamże. Nr 4-4,3. 
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Łączy nas nie tylko wspólne zadanie i sposób życia, lecz przede wszystkim miłość braterska. 
Tworzymy formę chrześcijańskiej wspólnoty wewnątrz Kościoła. W ten sposób jesteśmy 
świadectwem dla Ewangelii Chrystusa. Wspólnota jest dla nas źródłem apostolskiego 
natchnienia i ogniskiem domowym, w którym wspomagamy się wzajemnie w braterskiej 
miłości, na wzór Świętej Rodziny. W naszej duszpasterskiej pracy w Kościele lokalnym 
uwzględniamy wspólnotowy charakter Zgromadzenia i jego szczególne cele. Gdzie 
współbracia muszą żyć na jednoosobowych placówkach, wtedy gromadzą się regularnie na 
wspólne spotkania. Szczególną troskę i opiekę okazujemy chorym i starszym współbraciom. 
Szanujemy godność ludzką i decyzje sumienia każdego, kto opuścił nasze Zgromadzenie i 
okazujemy im nadal miłość i poszanowanie400. 

Każda prowincja powinna określić, jak rozwinąć konkretne formy życia 
wspólnotowego. Wspólna modlitwa, wspólne posiłki i wspólna rekreacja są uważane przy 
tym za ważne elementy naszego życia. Wszyscy pomagają w stworzeniu w naszych 
wspólnotach atmosfery, w której każdy może rozwijać się jako osobowość, dojdzie do 
dojrzałych stosunków ludzkich i doświadczy ciepła rodzinnego401. 

Wspólne życie, według rad ewangelicznych, skierowuje nasze serce ku Bogu. Jemu 
oddajemy duchową służbę w naśladowaniu Jego Syna, który prowadził na ziemi życie ukryte 
w Bogu. Jego obecność wśród nas czcimy szczególnie w liturgii, sprawowaniu sakramentów i 
modlitwie brewiarzowej. Jego pełnię osiąga nasze życie duchowe w sprawowaniu 
Eucharystii. Również poza liturgią, słuchamy i rozważamy Słowo Boże, przez co chcemy 
ukształtować nasze życie i działalność, i kontrolować je w stałej gotowości do nawrócenia. 
Wzorem naszej postawy modlitewnej i skierowania ku Bogu jest Maryja, Matka Pana, która 
poszła wiernie za wezwaniem Bożym402. 

Każda wspólnota domowa odbywa comiesięczny dzień skupienia, a każdy członek jest 
zobowiązany do odbycia rocznych rekolekcji. Uważamy za nasz obowiązek modlenie się w 
intencji prac Zgromadzenia, za żyjących i zmarłych współbraci, krewnych i dobrodziejów. W 
naszych domach formacyjnych, liturgia i modlitwa wspólnotowa są szczególnie 
pielęgnowane, by młodzi współbracia zostali wprowadzeni w życie duchowe, które musi 
charakteryzować ich późniejszą drogę403. 

Wszędzie, gdzie pracujemy, czy to we wspólnocie czy pojedynczo, czujemy się 
zobowiązani tym samym celem. W ramach naszego celu i z zachowaniem charakteru 
wspólnotowego naszego Zgromadzenia, jesteśmy otwarci na nowe drogi apostolskiej pracy, 
mając zawsze przed oczyma posłannictwo całego Kościoła. Odczytujemy znaki czasu i dlatego 
jesteśmy gotowi badać metody pracy i na nowo je określać. Wspólne życie i wspólna praca 
ze współbraćmi z różnych narodowości, kultur i ras oznacza dla nas szansę i wyzwanie. 
Naszej pracy towarzyszy i wspiera ją wielu ludzi. Z wdzięcznością czujemy się złączeni z 
naszymi krewnymi, dobrodziejami i współpracownikami. Aby nasz apostolat uczynić 
skuteczniejszym staramy się o współpracę z laikami wszystkich warstw społecznych404.  

Rozumiemy nasze życie, modlitwę i pracę, zawsze jako jedność i urzeczywistniamy je 
w praktycznym apostolacie. Ponieważ jako zakonnicy spędzamy życie we wspólnocie, 
przyjmujemy placówki jednoosobowe tylko tam, gdzie jest to konieczne z racji pracy 
apostolskiej lub też ze względu na osobę, umożliwiając jednak członkom regularne 

 
400 Por. Konstytucje 1980. Projekt. Nr 25-33. 
401 Por. Dyrektorium 1980. Projekt. Nr 19-27. 
402 Por. Konstytucje 1980. Projekt. Nr 34-41. 
403 Por. Dyrektorium 1980. Projekt. Nr 28-38. 
404 Por. Konstytucje 1980. Projekt. Nr 42-47. 
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uczestnictwo w najważniejszych elementy życia wspólnotowego, jak modlitwa, wspólne 
przeżycia, kontakty braterskie405.  

Z życiem wspólnotowym połączony jest ideał ubóstwa. Generał Josef Scherer 
zauważa, że uczniów, których Jezus powołał do ściślejszego naśladowania siebie, wychowuje 
do życia w głębokim i wewnętrznym ubóstwie. Zewnętrzne wyrzeczenie się posiadania nie 
wystarczy (Mt 23, 21; Łk 17, 10). Wymaga pełnego naśladowania, zrzeczenia się 
zabezpieczeń. Oczekuje pokory, odwagi do niepodzielnego naśladowania i niepodzielnej 
służby. Generał powołuje się na Ojca Założyciela, który w pracy widzi pomoc dla ducha 
ubóstwa. Właśnie z racji zamiłowania do pracy oczekuje Ojciec Berthier błogosławieństwa 
Bożego dla naszego Dzieła powołań dla pracy misyjnej406.  

Dla naszego Założyciela, ubóstwo było identyczne z prostotą, skromnością, 
zadowalaniem się rzeczami małymi, zrzeczeniem się rzeczy niekoniecznych. To ciągłe 
służenie i bycie całkowicie do dyspozycji innych. To znaczy, że mamy podejmować nasze 
prace tam, gdzie inni nie chcą. Mamy przy tym okazywać apostolski zapał i 
bezinteresowność. Ponadto duch prawdziwego ubóstwa jest równocześnie ważną pomocą 
dla naszego życia wspólnotowego. Tam, gdzie poszczególni członkowie dzielą się między 
sobą, uzależniają się od siebie nawzajem i od wspólnoty, i trzymają się razem. Ważnym 
elementem ubóstwa Założyciela jest jedność. Nasze życie jest naśladowaniem Chrystusa 
według przykładu Świętej Rodziny, które polega na naśladowaniu Go we wspólnocie i 
niepodzielnej pracy dla Królestwa Bożego. Świadectwa prawdziwego ubóstwa, którego 
domagał się ksiądz Berthier, oczekuje od nas również Kościół, o czym mówi Sobór 
Watykański II w dekrecie Perfectae Caritatis. W tym dokumencie, podobnie jak u ojca 
Berthier, ślub ubóstwa zestawiony jest dążeniem do doskonałej miłości 407.  

Istotnym elementem ubóstwa Misjonarzy Świętej Rodziny jest gościnność, zarówno 
wobec własnych współbraci, jak i gości. Musi ona odpowiadać grzeczności i powściągliwości 
gościa, a dotyczy bezinteresownego darowania i służenia, za przykładem Jezusa, przede 
wszystkim ludziom ubogim. Ślub ubóstwa nie zmierza do narzucania ciężarów, ale daje 
wolność i możliwość poświęcenia się dla bliźnich. W ten sposób możemy napełniać cały świat 
radosnym i uwalniającym orędziem Jezusa, a nasze ubóstwo staje się drogą do większej 
miłości408.  

Istotne znaczenie, w procesie przygotowywania tekstu nowych Konstytucji, miało 
podkreślenie miejsca rodziny w charyzmacie Zgromadzenia. W liście z dnia 01.12.1981 roku, 
generał Egon Färber wyjaśnił znaczenie pojęcia „rodzina” i podał propozycje, co można 
zrobić dla rodzin. Podkreślił, że rodzina posiada centralne znaczenie dla charyzmatu naszej 
wspólnoty zakonnej. Stwierdził, że jesteśmy powołani, by być dla rodzin, by wśród nich 
duszpasterzować. Nie wskazał metod duszpasterstwa rodzin, ale wskazał na przepełniony 
szacunkiem stosunek względem małżeństwa i rodziny. Tylko zrozumienie głębokiego sensu i 
powołania rodziny przyczyni się do owocniejszej pracy dla rodzin. Towarzyszenie rodzinie w 
radościach, smutkach, wspólna modlitwa i życie wartościami Ewangelii stanowią rękojmię 
duszpasterstwa. Potrzeba jednak, by w celu skuteczniejszego duszpasterstwa rodzin, 

 
405 Por. Dyrektorium 1980. Projekt. Nr 39-44. 
406 Por. J. Scherer. List przełożonego generalnego do wszystkich członków Zgromadzenia o idealne ubóstwa z 

1.05.1982. Rzym 1982. s. 2. W: AP. Teczka VIII.6. Kuria Generalna. Communicandum 1978-1990. Prot. N. 
200/82C. 

407 Por. PC 13; J. Scherer. List przełożonego generalnego do wszystkich członków Zgromadzenia o idealne 
ubóstwa z 1.05.1982. Dz. cyt. s. 3-4. 

408 Por. J. Scherer. List przełożonego generalnego do wszystkich członków Zgromadzenia o idealne ubóstwa z 
1.05.1982. Dz. cyt. s. 10-12. 
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troszczyć się o dobrą atmosferę w naszych wspólnotach domowych. Wspólna modlitwa, 
praca i wsparcie powinny się do tego przyczynić409. 

Z kolei w latach 1982 – 1983, przedmiotem analizy w Zgromadzeniu stał się temat: 
nasz Założyciel - nasz charyzmat - nasze Konstytucje. Zwrócono uwagę na dokumenty Świętej 
Kongregacji Zakonów i Instytutów Świeckich z 12.08.1980. Przeanalizowano zagadnienia 
„zakonnicy i promocja ludzka” oraz „życie zakonne”. Dostrzeżono, że w tych dokumentach 
zawarta jest dialektyka życia duchowego: actio et contemplatio, sformułowana jako aktualne 
wezwanie do zakonników naszych czasów. Te dokumenty stanowią ramy naszego 
posłannictwa i naszego charyzmatu dzisiaj410.  

W taki sposób toczyły się prace nad sformułowaniem nowych Konstytucji. Dopiero 
jednak kapituła z 1983 roku doprowadziła je do końca. Dnia 16.11.1983 roku, przełożony 
generalny przekazał sekretarzowi Kongregacji prośbę o zatwierdzenie opracowanych przez 
kapitułę generalną Konstytucji. Stolica Apostolska odpowiedziała pismem z 22.12.1983. Na 
podstawie tego dokumentu, Konstytucje, aż do udzielenia dekretu zatwierdzającego je przez 
Stolicę Apostolską, obowiązują dla całego Zgromadzenia mocą autorytetu kapituły 
generalnej411. 

Konstytucje te, po wprowadzeniu pewnych uzupełniających postulatów Kongregacji, 
otrzymały aprobatę kościelną 24.10.1985 roku. Stwierdzono ponadto, że dyrektoria dla 
poszczególnych prowincji mają zostać opracowane do roku 1994412.  

Zatwierdzenie nowych Konstytucji w 1985 roku, nie zerwało kontaktu Zgromadzenia z 
duchem Założyciela. Rada Zgromadzenia w 1985 roku opowiedziała się za dalszym procesem 
beatyfikacyjnym księdza Berthiera. Podkreśliła, że szczególnie młode prowincje pragną 
poznać osobowość Założyciela. Lepsze jej poznanie zwiększy szacunek, cześć i modlitwę w 
intencji beatyfikacji Założyciela413. 

W tym duchu usiłowano umocnić świadomość, że jesteśmy misjonarzami na mocy 
naszego charyzmatu. Zostaliśmy wezwani, by budzić i kształcić misjonarzy dla Kościoła i 
świata oraz, zwłaszcza w ostatnim czasie, by zająć się rodzinami. Podkreślono, że 
misjonarzami nie jesteśmy tylko przez naszą apostolską działalność, ale przez dawanie 
świadectwa życia zakonnego i wspólnotowego. Zwrócono uwagę na to, że charakter życia 
wspólnotowego zakonników ma wielką rangę i jest nieodzownym warunkiem realizacji 

 
409 Por. E. Färber. List do wszystkich członków zgromadzenia MSF na uroczystość Świętej Rodziny 1981. Nr 

203/81. W: AP. Teczka VIII.4h. Kuria Generalna. Korespondencja 1985/1995. L. dz. 532/91. 
410 Ta myśl przewodnia spowodowana była tym, że przy odnowie naszych konstytucji nie można było 

ignorować początku historii i fundamentu naszego zgromadzenia. Musimy zastanowić się nad podstawami 
naszego zgromadzenia i przedstawić złożenia Ojca Berthier adekwatnie do naszych czasów. Dlatego musimy 
odpowiedzieć sobie na pytania o wizję zgromadzenia według założyciela, o nasz charyzmat dzisiaj i co mówi na 
ten temat projekt reguły. Por. Communicandum z 1.11.1981. s. 7. W: AP. Teczka VIII.6. Kuria Generalna. 
Communicandum 1978-1990. Prot. N. 303/81C. 

411 Por. Communicandum z kwietnia 1984. s. 3. W: AP. Teczka VIII.6. Kuria Generalna. Communicandum 
1978-1990. Prot. N. 37/84c. 

412 Por. MSF-100 lat. s. 61. 
413 Por. Communicandum z września 1985. s. 3 W: 6 AP. Teczka VIII.6. Kuria Generalna. Communicandum 

1978-1990. Prot. N. 115/85c; Communicamdum z lutego 1985. s. 5. W: Tamże. Prot. N. 31/85c. Na posiedzeniu 
w dniu 23.01.1984 prezydium generalne powierzyło księdzu W. Biedrzyckiemu archiwum Berhiera i troskę o 
spuściznę duchową naszego Założyciela. Dokonał on tłumaczenia adnotationes co przyczyniło się do 
przybliżenia osobowości Berthiera. Przysporzyło również wskazówek zachęty do naszego życia i misjonarskiej 
pracy. 
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apostolatu Zgromadzenia, przejawiającego się w duszpasterstwie powołań i duszpasterstwie 
rodzin414. 

Konstytucje z 1985 roku podają, że szczególnym celem misjonarskiej wspólnoty pod 
wezwaniem Świętej Rodziny jest apostolat wśród tych, których z oddali wezwie Pan. Przede 
wszystkim tam, gdzie Kościół jeszcze lub już nie jest żywotny415. Wierni nauczaniu swego 
Założyciela, Misjonarze Świętej Rodziny podejmują zadania duszpasterskie zarówno na 
gruncie parafialnym, jak i specjalistycznym, jeśli odpowiadają one charyzmatowi. Ich zadanie 
nie ogranicza się jedynie do przygotowania misjonarzy. Korzystają z możliwości, jakie 
zostawił im Ojciec Berthier w swych Konstytucjach z 1895 roku416. 

Misjonarze starają się odczytywać znaki czasu i z nich czerpać inspirację dla 
konkretnych zadań misyjnych. Cel ten wynika z charyzmatu Instytutu. By go zrealizować, 
Misjonarze wspomagają się nawzajem w swej pracy na całym świecie, mają zawsze na 
względzie całokształt Kościoła, są otwarci na potrzeby Kościoła powszechnego i lokalnego417.  

Wsłuchując się w nauczanie Soboru Watykańskiego II, Misjonarze Świętej Rodziny 
coraz bardziej angażują się w wspomaganie osób świeckich przy realizacji ich zadań w 
Kościele. Jako misjonarze, uświadamiają osoby świeckie o ich własnym zadaniu misyjnym w 
świecie. Umacniają świeckich w ich chrześcijańskim życiu, walce o sprawiedliwość oraz we 
wszystkich dziedzinach życia społecznego418. 

W naturalny sposób przyczyniają się do pogłębienia i rozwoju charyzmatu Założyciela, 
który szukał spóźnionych powołań dla celów misyjnych. Pragnął swoich uczniów formować w 
duchu Świętej Rodziny, by zakładali szkoły i kształtowali ducha świętorodzinnego we 
własnych wspólnotach i wśród ludzi, których spotkają. Jego uczniowie, na przestrzeni 110 lat, 
zaakcentowali inne elementy charyzmatu Instytutu, wkomponowując je do charyzmatu 
Założyciela i tworząc w ten sposób charyzmat Zgromadzenia. Do tych elementów należą: 
większa aktywność misyjno-apostolska i zdynamizowanie sposobu rekrutacji nowych 
członków, przez stworzenie w duchu apostolskim duszpasterstwa powołań. Ponadto, 
całkowicie nowe ujęcie wydaje się posiadać charyzmat duszpasterstwa rodzin. O ile 
Założycielowi chodziło głównie o danie świadectwa świętorodzinności rodzinom, by te 
przemieniały społeczeństwa i pomnażały powołania do służby Bożej, o tyle obecnie 
Misjonarze odczytali potrzebę szerszego, często specjalistycznego duszpasterstwa wśród 
rodzin w duchu Świętej Rodziny. Te główne elementy charyzmatu Instytutu wymagają 
zrealizowania i stanowią zarazem cel posłannictwa duchowych synów księdza Jana Berthier. 

 
414 Por. Communicandum z kwietnia 1984. s. 6. W: AP. Teczka VIII.6. Kuria Generalna. Communicandum 

1978-1990. Prot. N. 37/84c; E. Färber. List do prowincjała polskiej prowincji MSF z 27.04.1984. W: AP. Teczka 
VIII.4g. Kuria Generalna 1976-1984. L. dz.230/84. 

415 Por. Konstytucje MSF 1985. Nr 2; Paweł VI. Adortacja apostolska. Evangelii Nuntiandi z 8.12.1975. Nr 
6,33; AG 2. 

416„Kiedy ten pierwszy cel Dzieła zostanie osiągnięty, nic nie przeszkadza, by wysyłać misjonarzy na misje 
zagraniczne. Jeżeli przełożeni będą uważać za pożyteczne w pewnych przypadkach głoszenie misji ludowych dla 
rozwijania i utrzymywania Dzieła lub nawet obejmować parafie w okolicach odczuwających brak kapłanów, 
jeżeli zostaną one nam przydzielone przez Biskupów. W takim przypadku trzeba mieć przygotowanych do tych 
celów odpowiednich członków. Byłoby to jednak możliwe jedynie pod warunkiem, że członkowie Instytutu 
będą przebywać na misjach po dwóch, a w parafiach po trzech, aby i tam można było prowadzić życie według 
Reguły zakonnej i w ten sposób nie tracić z oczu głównego celu Instytutu, a ponadto także i tam poszukiwać 
apostolskich powołań, przygotowując jak najwcześniej dzieci i młodzież, po których można się spodziewać, że 
będą dobrymi misjonarzami, do pobożności, cnotliwego życia i do przyszłych studiów. Instytut nie będzie się 
podejmował prowadzenia kolegiów ani innych seminariów, jak tylko te, które mają na celu jego rozwój. J. 
Berthier. Constituiones 1895. Nr 18. 

417 Por. Dyrektorum generalne MSF 1985. Nr 03; AG 6,32. 
418 Por. DG 04-07; AG 11-17; EN 58 i 73. 
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Misjonarze zdają sobie sprawę, że aby formować misjonarzy i wysyłać ich do pracy, 
nie wystarczy, jak to było za czasów Berthier, otworzyć szkołę. Dzisiaj trzeba samemu szukać 
powołań. Oczywiście w duchu Założyciela starają się pomagać tym, którzy z powodu swego 
wieku lub ubóstwa nie mogą zostać kapłanami419. Zauważają jednak potrzebę szerszej 
realizacji apostolstwa powołań. Myliłby się jednak ten, kto sądziłby, że Misjonarze postawili 
na aktywność kosztem kontemplacji i modlitwy. Swą pracę poprzedzają i otaczają 
modlitewnym zawierzeniem Świętej Rodzinie. 

Wśród sposobów realizacji apostolstwa powołań, najnowsze Konstytucje wymieniają 
na pierwszym miejscu modlitwę. Z niej płynie skuteczność apostolatu i ona przyczynia się do 
kolejnego sposobu rekrutacji powołań, jakim jest wiarygodne i przykładne życie. Tylko życie 
duchem Świętej Rodziny pozwala zachować entuzjazm w spełnianiu misjonarskich zadań 
pośród codzienności „nazaretańskich” obowiązków. Ten entuzjazm jest, zdaniem autorów 
Konstytucji, skutecznym środkiem apostolatu powołań. Innym sposobem rekrutacji nowych 
misjonarzy jest korzystanie z nauczania soborowego, które kładzie nacisk na aktywizację 
wspólnoty wierzących i utworzenie dobrego gruntu do rozwijania powołań kapłańskich i 
zakonnych420.  

Widać zatem, że od formowania Misjonarzy w duchu Świętej Rodziny według 
charyzmatu Założyciela, jego uczniowie uczynili krok naprzód i sami szukają powołań, by 
realizować nowe, wynikające ze znaków czasu, zadania misyjne. 

W charyzmacie Instytutu, jak wyżej wspomniano, mieści się także troska o rodziny. W 
zrealizowania tego charyzmatu, Misjonarze większą uwagą objęli duszpasterstwo rodzin. 
Rozwijało się ono stopniowo w umysłach i sercach następców Jana Berthier, ale zostało 
nazwane dopiero podczas kapituły generalnej w 1983 roku. Duszpasterstwo rodzin jest co 
prawda w myśl nauczania Założyciela także apostolatem powołań, jednak w obecnym 
kryzysie życia małżeńskiego i rodzinnego, Misjonarze apostołują także na tym polu 
Domowych Kościołów, starając się zaprowadzić w nich Boże Królestwo i zmotywować, by 
rodziny swoją świętością, na wzór Jezusa, Maryi i Józefa, przepajały siebie i całe 
społeczeństwa421. 

Wypełnienie posłannictwa, wynikającego z realizacji charyzmatu Instytutu, wymaga 
nakreślenia metod działania. Konstytucje z 1985 roku podają sposoby realizacji chryzmatu 
Instytutu. Należą do nich między innymi: przepojenie działania duchowością świętorodzinną 
oraz wykształcenie i formacja ciągła. One mają przyczynić się do uformowania misjonarza 
według najnowszych wskazań zawartych w adhortacji apostolskiej Pastores dabo vobis, gdzie 
Jan Paweł II wskazał na konieczność formacji ogólnoludzkiej, duchowej, intelektualnej i 
duszpasterskiej422. Konstytucje podają, że celem wykształcenia jest całościowe uformowanie 
człowieka, chrześcijanina i zakonnika, by według predyspozycji był on wraz ze swoimi 
współbraćmi, przygotowany do współuczestnictwa w misyjnym posłannictwie Zgromadzenia. 
Wykształcenie powinno stać na wysokim poziomie i zapewnić możliwości rozwoju 
duchowego, osobowego i intelektualnego oraz odpowiadać wymogom danego czasu i 
kraju423. 

 
419 Por. J. Berthier. Constitutiones 1895. Nr 16n; Konstytucje MSF 1985. Nr 3. 
420 Misjonarze w myśl wskazań Założyciela realizują ten rys apostolstwa, jakim jest duszpasterstwo powołań 

poprzez przykład życia duchem Świętej Rodziny. Konkretne metody pracy uzależniają od poszczególnych 
potrzeb wynikających ze zmieniających się warunków życia. Stąd każda prowincja czujnie analizuje konkretne 
problemy rodziny i szuka adekwatnych sposobów zaradzenia im. Por. Konstytucje MSF 1985. Nr 3-4; DG 07-09. 

421 Por. J. Berthier. Constitutiones. Nr 10; Konstytucje MSF 1985. Nr 4; DG 010. 
422 Zob. Jan. Paweł II. Adhortacja apostolska. Pastores dabo vobis z 25.03.1992 roku. Wrocław 1992. Nr 42-

59. 
423 Por. Konstytucje MSF 1985. Nr 81- 82; KPK 660 § 2. 
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Świadomi odpowiedzialności, ciążącej na „pracownikach winnicy Pana” siejących 
ziarno „Ewangelii Chrystusowej”, Misjonarze dostrzegają konieczność formacji 
permanentnej. W jej skład wchodzą wszystkie inicjatywy, zgodne z programem kształcenia w 
Instytucie, przyczyniające się do rozwoju jednostek i całej wspólnoty i intensyfikujące jej 
pracę apostolsko- misyjną424. 

Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich, w swym Dekrecie z października 1985 
roku, przypomniała o potrzebie oddania Instytutu pod opiekę Świętej Rodziny. To Ojciec 
Założyciel, zakładając Zgromadzenie, wybrał dla niego nazwę i polecił opiece Świętej 
Rodziny. Ponieważ oddanie to przejawia się w zaufaniu i czci, stąd Kongregacja wskazała na 
konieczność szerzenia kultu Jezusa, Maryi i Józefa425. 

Natomiast kapituła generalna w 1983 roku podkreśliła, że zgodnie ze wskazaniami 
Księdza Berthier, Misjonarze Świętej Rodziny jako wspólnota mają się wzorować na 
przykładzie Świętej Rodziny z Nazaretu, w której urodził się i wzrastał Jezus Chrystus, 
przygotowując się do swej misyjnej posługi, by nieść ludziom Dobrą Nowinę. Dlatego Święta 
Rodzina pozostaje dla Zgromadzenia misjonarskim modelem, a zarazem wezwaniem do 
braterskiej jedności w Chrystusie i poleceniem, by wszystkich ludzi przyprowadzić do Ojca426. 
 O tym, jak ważna dla „duchowych synów” Księdza Berthier jest wierność duchowi 
Założyciela, świadczy fakt, że już w pierwszym numerze Konstytucji z 1983 roku podana jest 
duchowość Zgromadzenia. Czytamy tam, że: Misjonarze Świętej Rodziny są apostolsko-
klerycką wspólnotą na prawie papieskim, która przez publiczne śluby ubóstwa, czystości i 
posłuszeństwa poświęca się Bogu, który powołał ją do istnienia w celu naśladowania 
Chrystusa. To naśladowanie jest szczególną formą życia duchowego, którą Misjonarze mają 
konkretnie realizować według cnót Świętej Rodziny, aż do chrystoformizacji, czyli 
upodobnienia się do Syna Bożego. Naśladowanie cnót Świętej Rodziny ułatwi im dokładne 
kontemplowanie sposobu Jej życia przez realizowanie rad ewangelicznych: czystości, 
ubóstwa i posłuszeństwa427. 

Wzór Świętej Rodziny, podany Misjonarzom w duchowości aktu założenia, wyciska 
nadal piętno w duchowości Misjonarzy już po 110 latach istnienia Instytutu. W Świętej 
Rodzinie wzrastał Chrystus, Misjonarz Ojca, by następnie głosić Ewangelię światu. W niej 
uwidoczniło się zwrócenie Boga ku ludziom i w niej człowiek właściwie odpowiedział na Boże 
wezwanie, wsłuchując się i wypełniając Bożą wolę428.  

W ten sposób Misjonarze Świętej Rodziny, odczytując przymioty Rodziny 
Nazaretańskiej, również pragną wsłuchiwać się w wolę Bożą i wykorzystywać talenty dla 
głoszenia Ewangelii Chrystusa. Formują się w duchu świętorodzinnym, gdyż wzór i opieka 
Jezusa, Maryi i Józefa gwarantują dobre przygotowanie i owocność ich apostolatu. Z bliskiej 
łączności z Bogiem czerpią siłę i wezwanie do jedności braterskiej. Z tego źródła wypływają 
inne cnoty, wśród których Konstytucje z 1985 roku wymieniają: otwartość, gościnność i 
gorliwość o uświęcenie bliźnich. Sposób życia przenikniętego duchem Świętej Rodziny, 
najnowsze Konstytucje definiują, korzystając ze słów Założyciela, który określa go jako ducha 

 
424 Por. Konstytucje MSF 1985. Nr 88; DG 067-070. 
425 Por. Dekret Kongregacji Zakonów i Instytutów świeckich. Rzym 24.10.1985. W: Konstytucje Generalne 

MSF i Dyrektorium Polskiej Prowincji MSF. Poznań 2002. s. 5.  
426 Por. Kapituła Generalna MSF 1983. Przedmowa. W: Konstytucje Generalne MSF i Dyrektorium Polskiej 

Prowincji MSF. Dz. cyt. s. 8. 
427 Por. Konstytucje MSF 1985. Nr 1; KPK 588§2; PC 6. 
428 Por. Konstytucje MSF 1895. Nr 5; J. Berthier. Constitutiones 1895. Nr 13n. 
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wzajemnego szacunku, posłuszeństwa, miłości bliźniego, pobożności, pokory, pracowitości, 
ubóstwa i czystości429.  

Rozpatrując duchowość Instytutu należy zauważyć, że istotną rolę odgrywa w niej 
naśladowanie Chrystusa poprzez realizowanie rad ewangelicznych i rozwijanie cnót, którymi 
wyróżniała się Święta Rodzina. Ich wierne wypełnianie pozwala rozwijać wspólnotę życia, 
opartą na dobrych, wzajemnych relacjach, głębokiej wierze i modlitwie oraz służbie 
Ewangelii. Poprzez rady ewangeliczne Misjonarze oddają się na służbę Bożego planu i 
współpracują w głoszeniu Ewangelii oddalonym. Wzorem pozostaje Jezus, który żył ubogo, 
dziewiczo i w posłuszeństwie woli Ojca430. 

Dobrowolne przyjęcie rad ewangelicznych wymaga wierności Bogu i Kościołowi. 
Dzięki nim jednak misjonarz uwalnia się od ziemskich przywiązań i zabezpieczeń. Przyczynia 
się to do powiększania przestrzeni wolności, otwartości i dyspozycyjności wobec rozmaitych 
misjonarskich zadań. Naśladowanie Chrystusa poprzez śluby zakonne wymaga jednak mocy, 
którą należy czerpać z Eucharystii, modlitwy, Pisma Świętego, nabożeństwa do Matki Bożej, 
życia wspólnotowego i misjonarskiej działalności431. 

Omawiając poszczególne rady ewangeliczne, Konstytucje nauczają, że przez ślub 
ubóstwa misjonarz zobowiązuje się do prostego stylu życia i zrzeka się praw do 
dysponowania dobrami doczesnymi. Jego ubóstwo staje się czytelne dla otoczenia, uczy 
skromności i pokory, polegającej na umiejętności dzielenia się z potrzebującymi i 
przyjmowania od ubogich tego, co mogą zaofiarować. Stanowi ona doskonałą płaszczyznę 
ewangelizacji i inkulturacji. Stwarza też okazję do pracy fizycznej, na którą duży nacisk kładł 
Ojciec Założyciel432. 

Ślub czystości zobowiązuje do bezżennej czystości dla Królestwa Bożego. W jej 
zachowaniu, pomaga dobra atmosfera w braterskiej wspólnocie na wzór Świętej Rodziny. 
Chroni przed osamotnieniem i służy rozwojowi miłości. W ten sposób Misjonarze stają się 
sami świadkami miłości Chrystusa i oddają się całkowicie Bogu i dziełom apostolatu433. 

Ślub posłuszeństwa, na wzór Chrystusa posłusznego Ojcu, zobowiązuje Misjonarzy do 
posłuszeństwa Kościołowi i przełożonym. Rozpoznawanie woli Bożej ma miejsce w Piśmie 
Świętym, w życiu Kościoła, w Konstytucjach i w znakach czasu. Przykład Świętej Rodziny 
pomaga lepiej odczytywać i realizować wolę Bożą w naszym życiu. Przez posłuszeństwo, 
Misjonarze stają się bardziej dyspozycyjni i gotowi do podjęcia zadań dla Kościoła i 
Zgromadzenia434. 

Realizacja tego ślubu jest możliwa jedynie wtedy, jeśli relacje miedzy przełożonym i 
podwładnym nacechowane są ludzką dojrzałością i modlitwą. W naszym posłuszeństwie 
zakonnym nie chodzi o formalizm. Konstytucje widzą posłuszeństwo w sposób szerszy, w 
prawdziwie ludzko-religijnym kontekście. W porównaniu do wcześniejszych Konstytucji 
(bardziej formalistycznych), aktualne, mówiąc o ślubie posłuszeństwa, odwołują się do 
posłuszeństwa w duchu wiary, miłości, służby i braterstwa, i mówią o wspólnym szukaniu i 
rozważaniu. Przez takie posłuszeństwo stajemy się dyspozycyjni i gotowi do zadań 
wspólnoty. Dwa razy Konstytucje podają przykład posłuszeństwa wiary Świętej Rodziny z 
Nazaretu. Wiele miejsca poświęcają wolności, osobistej inicjatywie oraz odpowiedzialności 

 
429 Por. Konstytucje MSF 1985. Nr 6; DG 011; J. Berthier. Constitutiones 1895. Nr 13-14. Konstytucje także 

szanując duchowość osoby Założyciela czczą Matkę Boża z La Salette jako swoją patronkę. 
430 Por. Konstytucje MSF 1985. Nr 7-8. 
431 Por. Tamże. Nr 9-10. 
432 Tamże. Nr 11-14; DG 012-014. 
433 Por. Konstytucje MSF 1985. Nr 18-22; DG 015-016. 
434 Por. Konstytucje MSF 1985. Nr 23-26; PC 14. 
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indywidualnej. Można powiedzieć, że odniesienie do Stolicy Piotrowej przypomina nam 
naszego Założyciela, którego cechowała miłość do Kościoła i „sentire cum Ecclesia”. W 
Constitutiones z 1895 roku napisał, że „posłuszeństwo jest węzłem jedności”435. 
 Ważnym elementem duchowości świętorodzinnej, podkreślanym przez Konstytucje z 
1985 roku, jest jedność (por. J 17, 21). Konstytucje podają, że jako wspólnota naśladujemy 
Chrystusa w stanie zakonnym. Realizujemy nasze powołanie w dwóch kierunkach na naszej 
drodze do świętości oraz w uświęcaniu innych. Życie w braterskiej wspólnocie pozwala na 
stworzenie formy chrześcijańskiej wspólnoty na wzór Świętej Rodziny. Wspólnota ta ma 
odznaczać się jednością serc, wzajemnym zrozumieniem, pobożnością i w ten sposób 
formować misjonarzy, urzeczywistniając swój apostolat436. 
 W następnych numerach Konstytucje podają sposób realizowania życia wspólnego w 
duchu świętorodzinnym. Zwracają uwagę na potrzebę wspólnoty miłości i wzajemnego 
szacunku, wspólnoty wiary i modlitwy oraz wspólnoty w służbie Ewangelii. Wspólnota taka 
powinna stanowić dom rodzinny dla wszystkich współbraci, a jednocześnie źródło 
apostolskiej inspiracji. Dlatego każda prowincja powinna nieustannie szukać nowych form 
życia wspólnotowego, przez szczere rozmowy wpływające na umocnienie jedności i 
współodpowiedzialności wszystkich 437 . Jedność we wspólnocie nie ogranicza jednak 
płaszczyzny rozwoju osobistego poszczególnego misjonarza. Każdy współbrat powinien czuć 
się wolnym i realizować swą wolność w poczuciu przynależności do wspólnoty i 
odpowiedzialności za nią. Dokonuje się to przede wszystkim poprzez tworzenie we 
wspólnotach rodzinnej atmosfery, opartej na dojrzałości kontaktów międzyludzkich438. Jeśli 
jednak praca apostolska wymaga indywidualnej pracy, należy zadbać, by współbracia mogli 
regularnie spotykać się ze sobą. Podobnie, należy otoczyć troską współbraci przeżywających 
kryzysy oraz chorych i starszych. Pamiętać także trzeba o łączności duchowej ze zmarłymi439. 
 Wspólnota w wierze i w modlitwie, przez wspólne życie według rad ewangelicznych, 
pozwala rozwijać życie duchowe poszczególnych jednostek jak i całego Zgromadzenia w 
naśladowaniu i upodabnianiu się do Chrystusa, którego życie było ciągłym zjednoczeniem z 
Bogiem. Podobnie wspólna modlitwa Misjonarzy Świętej Rodziny ma wyrażać nasze 
wewnętrzne zjednoczenie z Bogiem i stanowić fundament apostolatu 440 . Jedność z 
Chrystusem celebrujemy szczególnie przez liturgię, której kulminacyjnym momentem jest 
Eucharystia. Ponadto liturgia godzin, czytanie Pisma Świętego i inne praktyki modlitewne 
mają pomagać Misjonarzom egzystować w świadomości nieustannej obecności Chrystusa w 
ich życiu. Z kolei życie sakramentalne, oprócz Eucharystii i odczuwaniu tożsamości 
kapłańskiej, ma opierać się na ciągłej gotowości do nawrócenia, wyrażonej przez częste 
korzystanie z sakramentu pokuty, miesięczne dni skupienia i rekolekcje441. 

Duchowość Instytutu skierowana jest na Świętą Rodzinę. Polega to z jednej strony na 
wiernym odwzorowywaniu cnót Świętej Rodziny, a z drugiej na oddaniu jej czci poprzez kult 
oraz wzywanie Jej opieki i wstawiennictwa442. 

 
435 Por. J. Berthier. Constitutiones MSF 1895. Nr 718; E. Färber. List do wszystkich członków Zgromadzenia 

Misjonarzy Świętej Rodziny z 08.04.93. Rzym 1993. s. 1-2. W: AS. Kazimierz Biskupi. Teczka A2. L. dz. 193/1993. 
436 Por. Konstytucje MSF 1985. Nr 31-33; J. Berthier. Dzieło. Dz. cyt. s. 40. 
437 Por. Konstytucje MSF 1985. Nr 34; DG 021-022. 
438 Por. Konstytucje MSF 1985. Nr 35; DG 027. 
439 Por. Konstytucje MSF 1985. Nr 36-38; DG 029-030. 
440 Por. Konstytucje MSF 1985. Nr 39; PC 12. 
441 Por. Konstytucje MSF 1985. Nr 40-44; DG 032. 
442 Por. Konstytucje MSF 1985. Nr 45; DG 034-035. 
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Wspólnota w służbie Ewangelii polega na tym, że Misjonarze zawsze są gotowi 
ewangelizować. Także starsi i chorzy współbracia mają odczuwać swoją przydatność w 
dziełach apostolskich, głownie przez zjednoczenie z Chrystusem cierpiącym i wspieranie 
modlitewne dzieł apostolskich443. W tych zadaniach należy przestrzegać podstawowych 
zasad wspólnotowości, polegających na współpracy, dyspozycyjności i otwartości na 
współpracę z Kościołami lokalnymi oraz instytucjami i osobami świeckimi444. Wspólnota 
Misjonarzy Świętej Rodziny zawsze pozostaje w duchu eklezjalnym, zachowując, według 
wskazań Berthier, posłuszeństwo pasterzom Kościoła i wsłuchując się w aktualne potrzeby 
Mistycznego Ciała Chrystusa. W ten sposób realizuje się eklezjalny wymiar duchowości 
Instytutu445. 

Nowe Konstytucje z 1985 roku stały się od razu przedmiotem analiz i dyskusji. Ojciec 
generał Färber w swym pierwszym liście na temat odnowionych Konstytucji przypomniał 
wskazania Ojca Założyciela, który w różnych miejscach Constitutiones wskazywał na 
pierwszeństwo miłości nad zewnętrzną wiernością prawu. Berthier przypominał swym 
uczniom, by nigdy nie zapomnieli, że ponad wszystkimi Konstytucjami stoją wzajemny 
szacunek i miłość, a wszystkie przepisy, wszystkie śluby mają na celu rozniecić w duszach 
miłość do Boga i bliźniego. Numer 683 streszcza wszystko w ten sposób: Miłość jest 
wypełnieniem Prawa (Rz 13, 10). Wszystko, co jest napisane w naszych Konstytucjach należy 
rozumieć i wyjaśniać w świetle podstawowych wypowiedzi naszego Założyciela. Nasza droga 
naśladowania Chrystusa w stanie zakonnym ma się charakteryzować duchem miłości446. 

W tekstach Konstytucji z 1985 roku widać, że z motywacją naszych ślubów jest mocno 
złączony aspekt misyjny naszego powołania, gdyż tylko miłość gotowa do ofiary prowadzi do 
apostolatu. Nasze poświęcenie się Bogu przez śluby i nasza misyjna praca tworzą jedność. 
Również dla życia wspólnotowego miłość jest widziana jako punkt centralny, ponieważ 
pochodzi od Boga: od Ojca, Syna i Ducha. Nasze Konstytucje mają określić misyjne cele i styl 
życia naszej rodziny zakonnej. Ich celem jest utrzymanie żywego ducha miłości, jedności i 
wierności. Ponad wszystkimi regułami i zarządzeniami stoi w naszych Konstytucjach Święta 
Rodzina. Ona jest dla nas Opiekunką i Wzorem447.  

W Konstytucjach z 1985 roku nie znajdujemy już dawnego podziału, mówiącego, że 
głównym celem Zgromadzenia jest uświęcenie jego członków, a szczególnym celem jest 
pielęgnowanie apostolskich powołań448. Mowa jest natomiast o naszym powołaniu do 
świętości. Konstytucje wskazują, że trzy elementy: świętość - wspólnota - posłannictwo, mają 
szczególną wartość dla zakonników, ponieważ nasze powołanie jest włączone we wspólne 
powołanie całego Kościoła. Tylko wtedy zostanie ono dobrze zrozumiane, gdy będziemy je 
widzieli w świetle ogólnego powołania do świętości w Kościele. Szczególność stanu 
zakonnego polega na tym, że staramy się o realizowanie naszego powołania 
chrześcijańskiego na drodze rad ewangelicznych i według własnego charyzmatu rodziny 
zakonnej. W nowych Konstytucjach znajdujemy te trzy, przytoczone powyżej, elementy i to 
w pierwszych podstawowych rozdziałach. Nasze posłannictwo (missio), nasze poświęcenie 

 
443 Por. Konstytucje MSF 1985. Nr 48; DG 043. 
444 Por. Konstytucje MSF 1985. Nr 49-52; DG 045-046. 
445 Por. Konstytucje MSF 1985. Nr 46. 
446 Por. E. Färber. Pierwszy list na temat odnowionych Konstytucji 1985 roku. s. 2. W: AS. Teczka. A2. L. 

dz.141/1985. 
447 Por. Tamże. s. 2-3. 
448 Por. E. Färber. Drugi list na temat odnowionych Konstytucji z 1985 roku „Powołani do świętości”. Do 

wszystkich Członków Zgromadzenia Misjonarzy św. Rodziny. s. 1. W: AS. Teczka A2. 
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się Bogu (consecratio) oraz nasze życie wspólnotowe (communio). To podkreśla, że 
duchowość naszej rodziny zakonnej jest włączona w duchowość dzisiejszego Kościoła449. 

Świętość nie jest dziełem ludzkim, ale dziełem Bożym, a droga do chrześcijańskiej 
doskonałości nie polega na odizolowanych, ascetycznych i nadzwyczajnych czynach 
człowieka. Świętość, według najnowszych Konstytucji, polega na tym, byśmy jak Święta 
Rodzina wspólnie słuchali woli Bożej i wiernie, prosto i niepodzielnie, całym sercem szli 
drogą Jezusa. Być powołanym do świętości znaczy pozwolić prowadzić się Duchowi 
Świętemu i być posłusznym woli Bożej450. 

Nasze Konstytucje łączą to chrześcijańskie powołanie do świętości z naszym 
posłannictwem misyjnym i życiem wspólnotowym. Dlatego znajdujemy te wskazania nie 
tylko w rozdziale o naszym poświęceniu się Bogu, ale w całych Konstytucjach, które 
zachęcają nas, byśmy pozwolili Trójcy Świętej kształtować nasze życie. Ona jest doskonałą 
Jednością i prawdziwą Miłością451. 

W rozdziale piątym, mówiącym o celu wykształcenia i formacji ciągłej, przytoczono 
słowa Ojca Berthier, który podkreślał, że samo przekazywanie wiedzy nie wystarcza. 
Kandydaci powinni ćwiczyć się w cnotach, a przede wszystkim mają być wprowadzeni w 
ducha modlitwy i w ścisłą łączność z Bogiem. Wykształcenie powinno stać na wysokim 
poziomie i odpowiadać wymogom danego czasu i danego kraju. W naszych domach 
formacyjnych, powinna panować rodzinna atmosfera wzajemnego poszanowania i miłości. 
Do wykształcenia należy również praca fizyczna. Przyczynia się ona do rozwoju osobowej 
dojrzałości oraz wzmacnia poczucie współodpowiedzialności we wspólnocie. Konstytucje 
zostały tak napisane, by pomagać w rozwijaniu miłości, poprzez powiązanie spraw 
duchowych i prawnych, które razem prowadzą do żywych źródeł wiary452. 

W naszych Konstytucjach mówi się o tym posłannictwie Chrystusa, przede wszystkim 
w kontekście Nazaretu i w świetle Tajemnicy Wcielenia. Mamy w numerze 5 następujące 
zdania: „W Świętej Rodzinie uwidoczniło się zwrócenie się Boga ku ludziom. W Niej znalazła 
najwidoczniejszy wyraz odpowiedź człowieka na dar Boży. W Świętej Rodzinie wzrastał nasz 
Pan Jezus Chrystus, Misjonarz Ojca, aby głosić światło Ewangelii wśród tych, którzy w mroku i 
w cieniu śmierci mieszkają. Święta Rodzina, przez swoje wspólne wsłuchanie się w Wolę 
Bożą i przekazywanie Jego darów, określa nasz misjonarski sposób życia i działania”. Są to 
teologiczne wypowiedzi odnoszące się do świata: Bóg zwraca się do świata w duchu miłości. 
On posyła Swego Syna do tych, którzy znajdują się w ciemnościach i w cieniu śmierci, by 
przynieść im światło Ewangelii. W kontynuowaniu tego posłannictwa, Święta Rodzina jest dla 
nas czytelnym znakiem możliwości przyjęcia tego zbawczego daru przez ludzkość, znakiem 

 
449 Por. Tamże. s. 2; KK 39n. 
450 Por. E. Färber. Drugi list na temat odnowionych Konstytucji z 1985 roku: Powołani do świętości. Dz. cyt. s. 

3. 
451 Por. Tamże. s. 3. 
452 Nowe Konstytucje i Dyrektorium generalne zawierają to, co jest wiążące dla całego Zgromadzenia. 

Dyrektorium prowincjalne powinno te ogólne postanowienia zastosować do konkretnego życia prowincji. Jest 
to pewna nowość w odniesieniu do dawnych Konstytucji. Pozwala osiągnąć jedność w sprawach istotnych i 
konieczne przystosowanie do miejscowych warunków. Poza tym przy opracowaniu Konstytucji zwracano uwagę 
na to, by nie redagować ani zimnego kodeksu prawnego, ani czysto duchowej rozprawy o życiu zakonnym. 
Chciano Konstytucji, które połączą te dwa tematy: reguły i normy, równocześnie jednak teologiczne, duchowe 
uzasadnienia, które wyjaśnią nasze powołanie i zawsze od nowa będą wzbudzały ducha Ewangelii. Por. E. 
Färber. Do wszystkich członków Zgromadzenia Misjonarzy św. Rodziny. Trzeci list na temat odnowionych 
Konstytucji z 1985 roku.. Rzym 1988. s. 1-4. W: AS. Teczka A2. N 195/88. 
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indywidualnego włączenia się w dzieło rozwoju Królestwa Bożego na świecie i 
doprowadzenia wszystkich ludzi do jednej rodziny Ojca453. 

To misjonarskie posłannictwo urzeczywistnia się w naszych czasach, w naszym 
społeczeństwie i kulturze. Stąd jest naszym obowiązkiem, aby poznawać znaki czasu i 
ukazywać je w świetle Ewangelii. Ten duch Soboru przeniknął numer 3 Konstytucji, które w 
trzech miejscach mówią o znakach czasu. One dodają nam odwagi, aby być otwartymi na 
nowe drogi naszego apostolskiego posługiwania i wyjść naprzeciw pytaniom i problemom 
naszej teraźniejszości. W przedmowie do Konstytucji, kapituła generalna z 1983 roku 
wyjaśnia, że nasza wspólnota zakonna stara się zadośćuczynić żądaniom Kościoła i wymogom 
ciągle zmieniającego się świata. Z tej racji Konstytucje przywiązują dużą wagę do 
systematycznej formacji ciągłej wszystkich członków Zgromadzenia454. 
 Omawiając cel Zgromadzenia, Konstytucje przypominają, że szczególnym celem 
naszej misjonarskiej wspólnoty zakonnej jest apostolat wśród tych, których z oddali wezwie 
Pan, Bóg nasz. Naszym powołaniem jest, abyśmy szli do będących w oddali i pracowali w 
trudnej sytuacji zlaicyzowanego świata. Jedną z dróg przekazywania Chrystusowej nowiny 
jest apostolat laikatu. Uświadamiamy coraz bardziej katolików świeckich w ich własnym 
misjonarskim zadaniu w świecie i popieramy ich starania o pokój i sprawiedliwość. Przede 
wszystkim umacniamy ich w chrześcijańskim życiu, żeby mogli spełniać swoje zadania we 
wszystkich dziedzinach ludzkiej społeczności455. 

Ojciec Berthier w sposób niestrudzony wskazywał na ścisłe powiązanie słowa z 
przykładem, uczoności ze skromnością, pracy z rozmyślaniem - i to dla Ewangelii. W tym 
duchu wskazują nowe Konstytucje na przykład i życie, które należy do istotnych czynników 
naszego apostolatu powołań i duszpasterstwa rodzin. Dajemy rodzinom przykład, o ile sami 
żyjemy duchem Świętej Rodziny. Oprócz tego, upominają nas Konstytucje, abyśmy byli 
wierni Chrystusowi i Jego Kościołowi, naszej wspólnocie i ludziom, abyśmy na drodze rad 
ewangelicznych byli otwarci, dostępni i gotowi na nasze zadania misjonarskie. Taka wierność 
prowadzi nas do człowieka zniewolonego i poszukującego. To dotyczy nas wszystkich, 
starszych i młodszych, zdrowych i chorych. Zjednoczeni w Chrystusie możemy zawsze i 
wszędzie służyć zbawieniu. Jesteśmy misjonarzami, którzy zostali posłani w świat. Nie my 
jednak sami. Żyjemy we wspólnocie Kościoła i rodziny zakonnej. Ten, który nas posyła, jest z 
nami i modli się do Ojca456. 

W taki sposób, mówiąc bardzo ogólnie, wypowiadają się Konstytucje z 1985 roku na 
temat duchowości Zgromadzenia. Dlatego, po ich wydaniu, należało zatroszczyć się o to, by 
członkowie Zgromadzenia zapoznali się z nimi i według nich żyli. Z tego powodu w 
Communicandum z października 1986 zawarto troskę o to, aby wszyscy członkowie Instytutu 
zapoznali się z treścią odnowionych Konstytucji i przyjęli je w sumieniu przez dialog, 
medytację i modlitwę. Zarząd generalny wystosował na lata 1987/88 apel do całego 
Zgromadzenia, by wprowadzić w życie odnowione Konstytucje, zawierające dziedzictwo, 
które pozostawił Ojciec Berthier. To bogactwo przejawia się w postaci ideału zakonnego 
według Świętej Rodziny, misyjnego celu Zgromadzenia, zjednoczenia z Bogiem przez śluby, w 
pracy, w modlitwie i w życiu wspólnotowym457. 

 
453 Por. E. Färber. Czwarty List na temat odnowionych Konstytucji z 1985 roku. Rzym 1986. s. 1. W: AS. 

Teczka A2. L. dz. 195/88. 
454 Por. Tamże. s. 2; Konstytucje MSF 1985. Nr 88. 
455 Por. E. Färber. Czwarty List na temat odnowionych Konstytucji z 1985 roku. Dz. cyt. s. 3.  
456 Por. Tamże. s. 4.  
457 Por. Communicandum 10.1986. s. 3 W: AP. Teczka VIII.6. Kuria Generalna. Communicandum 1978-1990. 

Prot. N. 209/86c 
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Do tych tematów powrócono w czasie obrad dziewiątej kapituły generalnej w 1989 
roku. W czasie jej trwania dokonano analizy sytuacji i priorytetów w naszym życiu religijnym i 
apostolskim458. Komisja centralna kapituły generalnej zebrała wszystkie materiały nadesłane 
z prowincji i podzieliła je na dwie części. W pierwszej ukazała, w oparciu o nadesłane teksty, 
ideał misji, wspólnoty misyjnej i charyzmatu księdza Berthier. W drugiej natomiast 
skoncentrowała się na problemach i sugestiach dotyczących życiach poszczególnych 
wspólnot i całego Zgromadzenia. Mówiąc o misjach zwróciła uwagę na słowo „posyłam do”. 
Stwierdziła, że posłannictwo Chrystusa polega na tym, by być posłanym przez Kościół, który 
również jest posłany, by być sakramentem zbawienia. Dlatego życie zakonne powinno szukać 
bardziej ewangelicznego zrozumienia swego posłannictwa. Jego sens bycia dla innych jest 
realizowany tylko w łączności z Chrystusem459.  

Komisja podkreśliła, że Ojciec Berthier, wybierając Świętą Rodzinę jako model życia 
Zgromadzenia, zwrócił szczególną uwagę na miłość wzajemną, szacunek, wspólnotę 
braterską, prostotę i służbę. Zawsze starał się o wcielenie cnót Świętej Rodziny. Ukazał 
syntezę charyzmatu Instytutu, który oznacza rozwinięcie apostolstwa powołań zakonnych i 
kapłańskich z uwzględnieniem duszpasterstwa osób świeckich. Dotyczy również powołań 
późnych i tych, które pochodzą ze środowisk marginesowych. Troska o rodzinę, wypływająca 
z charyzmatu Założyciela, dotyczy także duszpasterstwa rodzin, pielęgnacji ducha misyjnego i 
głoszenia Ewangelii całemu światu w duchu wspólnotowym 460. Należy przy tym podkreślić, 
że wspólnota wtedy jest misyjna, gdy śluby staną się dobrowolnie wybraną solidarnością z 
tymi, którzy są zmuszani do ubóstwa lub niegodnych warunków życia, gdy wartości Ewangelii 
są przyjęte jako fundamentalne kryteria życia, gdy wspólnocie nie brakuje ducha modlitwy, 
odpowiedzialności, otwarcia na znaki czasu i potrzeby braci. Ponadto, gdy jest otwarta na 
wezwania Kościoła i gotowa do ewangelizacji ad gentes, gdy troszczy się o powołania 
kapłańskie i zakonne oraz duszpasterzuje wśród rodzin troszcząc się o zbawienie dusz 
ludzkich461. 

Kapituła generalna w 1989 roku wyraziła życzenie, aby nasze Zgromadzenie w 
najbliższych latach skoncentrowało swoją uwagę na Ewangelii, jako źródle naszego 
powołania. Czas przed obchodem uroczystości stulecia Zgromadzenia w 1995 roku jest dobrą 
okazją, by szukać dróg odnowy i nimi kroczyć. Poprzez uczestnictwo w życiu ludzi 
współczesnych, a szczególnie ubogich i w różny sposób uciśnionych, poprzez braterski dialog, 
studium i modlitwę, chcemy na nowo poznać, czego Duch Boży oczekuje dziś od nas, 
Misjonarzy Świętej Rodziny. Dlatego myśli przewodnie na poszczególne lata dotyczyły wiary 
w moc Ewangelii, problemu ewangelizacji i inkulturacji oraz analizy dzieła Jana Berthier i 
życia wspólnotowego dzisiaj. Podkreślono, że Słowo Boże jest punktem wyjścia wszelkiej 
odnowy. Tylko ten potrafi faktycznie przepowiadać radosną Nowinę, kto sam kształtuje 
swoje życie w duchu Ewangelii. Wspomniany motyw przewodni mobilizuje nas do 
koniecznego studiowania Pisma Świętego oraz do podjęcia rozmów na tematy Biblii i 
wiary462. 

 
458 Por. E. Färber. List do wszystkich członków zgromadzenia MSF dotyczący zwołania kapituły generalnej w 

1989. Rzym 1988. s.2. W: AP. Teczka VIII.1. Kapituły Generalne 1968-. L. dz.37/89. 
459 Por. Komisja Centralna Kapituły 1989. Propozycje z prowincji na temat misje, wspólnota misyjna 

charyzmat. Tytuł oryginału: Auswertung der beiträge den Provinzen zum trema: mission, missionarische 
gemeinschaft, charisma. cz.1. Rzym 1989. s. 1. W: AP. Teczka VIII.1. Kapituły Generalne 1968- 

460 Por. Tamże. s. 3-4. 
461 Tamże. s. 3. 
462 Por. E. Färber. Do wszystkich członków Zgromadzenia MSF. Dotyczy: Nasz temat przewodni na lata 1990 

– 1995. „Głoście Ewangelię”. s. 1. Tłum. R. Krzyk. W: AS. Teczka. A2. L. dz. 237/90. 
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Myśli, zebrane w grupach językowych kapituły generalnej w 1989 roku, dla naszej 
pracy misjonarskiej w latach 1989 -1995, zestawione zostały przez Komisję w dniu 
21.11.1989 roku w dokumencie Praedicate Evangelium (Głoście Ewangelię). Stwierdzono w 
nim, że mamy przepowiadać Dobrą Nowinę wszędzie, to znaczy wśród nas samych, wśród 
ubogich i wyzyskiwanych, wśród politycznie zniewolonych, wśród ludzi geograficznie 
oddalonych, gdzie potrzeby ludzi nie są dostrzegane, we wszystkich warstwach i klasach 
społecznych i socjalnych. Najlepszym sposobem głoszenia jest osobiste świadectwo, a także 
duchowa odnowa członków naszych wspólnot zakonnych, inkulturyzacja misjonarza, 
zaangażowanie całej wspólnoty w prace duszpasterskie i we wspólnocie. Wspomniano także 
o trudnościach w głoszeniu Ewangelii, wśród których wymieniono między innymi: 
sekularyzację i materializm, brak ludzi, wpływ propagandy komunistycznej, kontrolę, 
manipulację i korupcję ze strony wpływowych grup463. 

Podano również zadania, które wspólnota misjonarska powinna wypełniać. W tym 
celu zalecono przestudiowanie dwóch dokumentów. Pierwszy to: „Wskazania dla naszego 
życia i pracy w służbie Ewangelii” kapituły generalnej z 1977 roku. Drugi natomiast to: „Myśli 
i istotne elementy dzieła założonego przez Księdza Berthier” napisane przez Edwarda Jost 
MSF na kapitułę generalną w 1989 roku464. 

Wskazania dla naszego życia zostały już wyżej przedstawione. Warto teraz przyjrzeć 
się tekstowi odczytu księdza E. Jost. Stwierdzono w nim, że nasze życie zakonne powinno być 
drogą wiodąca nas coraz bardziej do zjednoczenia z Chrystusem, upodobnienia nas do 
modelu chrześcijańskiego, jakim jest Święta Rodzina. Jako zakonnicy powinniśmy najpierw 
szukać metod działania, a przede wszystkim dążyć do osobistego nawrócenia, które łączy nas 
ściśle z Ewangelią. Troska o powołanie misyjne polega na kształceniu ludzi świeckich, 
ukazaniu im ich osobistego powołania i zadania. Następnie przejawia się w pomocy im w 
zrealizowaniu ich w życiu. Ta perspektywa odpowiada kierunkowi naszego charyzmatu, 
poszerzając to, co zostało powiedziane w „Wytycznych dla naszego życia w służbie w 
Ewangelii” przez kapitułę generalną z 1977 roku. Święta Rodzina jest źródłem i modelem 
wszelkiego apostolstwa, gdyż w niej urzeczywistniła się w całej pełni wspólnota misjonarska, 
złączona w Chrystusie i z braćmi. Na tym polega misjonarska duchowość Świętej Rodziny. 
Należy ją ukazywać w naszych domach formacyjnych i rekolekcyjnych oraz w zetknięciu z 
dzisiejszym światem potrzebującym reewangelizcji i nieznającym Chrystusa465. 

Z kolei Ksiądz I. Perin MS, w czasie konferencji z okazji obchodów 100 lecia 
Zgromadzenia MSF, wymieniając elementy świętorodzinnego rysu duchowości 
chrześcijańskiej, zaakcentował chrystocentryzm, duchowość inkarnacyjną i misyjną. 
Zauważył, że Jezus, powołany od Ojca, pod opieką Maryi i Józefa „wzrastał w mądrości, w 
latach i w łasce u Boga i u ludzi” (Łk 2, 52). Jezus dojrzewał w człowieczeństwie na bazie 
elementów rzeczywistości ziemskiej: życia rodzinnego, związków rodzinnych i 
międzyludzkich, modlitwy, kultury, radości, cierpienia. Będąc Misjonarzem Ojca, Jezus 
spowodował, że Święta Rodzina stała się źródłem misyjnego ducha i dynamizmu466. 

 
463 Por. Tamże. s. 3. 
464 Tamże. s. 2. Nakazano troszczyć się o ciągły proces nawrócenia zarówno poszczególnych jednostek, jak i 

całych wspólnot, gruntowne studia specjalistyczne i formację ciągłą. Wskazania te zaczerpnięto z nauczania 
soborowego, zawartego przede wszystkim w Konstytucji dogmatycznej o Kościele, Konstytucji duszpasterskiej o 
Kościele w świecie współczesnym, Dekrecie o działalności misyjnej Kościoła, Adhortacji Apostolskiej o 
ewangelizacji w świecie współczesnym, a także z tekstów kapituły generalnej MSF z 1977 roku. 

465 Por. E. Jost. Myśli o istotnych podstawach założenia zgromadzenia przez księdza Jana Berthier. Odczyt 
wygłoszony w czasie kapituły generalnej w Rzymie w 1989 roku. Tłum. R. Krzyk. s. 6-8. W: AP. Teczka VIII.4h. 
Kuria Generalna. Korespondencje 1985-1995. L. dz. 470/90. 

466 I. Perin MS. Konferencja z okazji obchodów 100 lecia MSF. La Salette 17.09.1995. Tłum K. Sielski. s. 2. 



 94 

Do podstawowych elementów charyzmatu Dzieła Ojca Berthier, ksiądz Perin zaliczył: 
troskę o powołania apostolskie, wspólnotę żyjącą według rad ewangelicznych i 
propagowanie duchowości Świętej Rodziny, zmierzające do uświadomienia członkom ich 
własnego powołania w Rodzinie z Nazaretu i wypełnienia go w każdej ziemskiej rodzinie. W 
ten sposób, w chrześcijańskich rodzinach przygotowujemy korzystny grunt do rozwoju 
powołań apostolskich, co jest celem Dzieła Świętej Rodziny467. 
2.3.  100 lecie Zgromadzenia - kapituła z 1995 roku 
 

Misjonarze Świętej Rodziny, obchodząc uroczystości związane ze stuleciem istnienia, 
nie ograniczyli się tylko do wyrażania wdzięczności Bogu i swemu Założycielowi. Dostrzegli 
także potrzebę podjęcia wysiłku zrealizowania dojrzewającego w okresie posoborowym 
charyzmatu Zgromadzenia, w którym była troska o rodzinę. Temu zagadnieniu poświęcono 
dziesiątą kapitułę generalną w 1995 roku. Jej obrady toczyły się pod hasłem: „Rodzina, nasze 
życie, nasza misja”. W grupach dyskusyjnych oraz na sesjach plenarnych omówiona została 
sytuacja rodziny oraz naszej misji i życia jako wspólnoty zakonnej w wielu krajach na całym 
świecie. W Jubileuszowym Roku Stulecia postawiliśmy sobie pytanie: co jest naszą misją 
dzisiaj w odniesieniu do naszego charyzmatu? Problemy świata, Kościoła, rodzin i jednostek 
są czymś, czego Bóg pozwala nam dzisiaj doświadczać. Problemy te mają często wpływ na 
rodziny jak i na wspólnoty zakonne468.  

Pomimo tych zagrożeń generał Wim van der Weiden, w Liście Dziesiątej Kapituły 
Generalnej do Wszystkich Współbraci MSF na 100 lecie Zgromadzenia, wskazał na znaki 
nadziei. Zaliczył do nich: wzrost u wielu ludzi świadomości indywidualnych praw jednostki, 
większe uwrażliwienie na problemy równouprawnienia kobiet, niesprawiedliwości, ludzi z 
marginesu, aktów przemocy. Zauważył, że pomimo częstego zjawiska rozbicia rodziny, wielu 
młodych ludzi dąży do życia we wspólnocie. Podkreślił, że chociaż nie możemy odpowiedzieć 
na wszystkie powyższe problemy, to jednak pewne pozytywne znaki dodają nam odwagi, aby 
szukać odpowiedzi na nasze czasy. Podczas kapituły generalnej podjęto w szczególny sposób 
następujące tematy: ubóstwo i społeczna niesprawiedliwość, rodzina, środki masowego 
przekazu, komunikacja we wspólnocie, duszpasterstwo powołań oraz nasz misyjny 
charakter. Ponieważ wszystkie te tematy ściśle łączą się z rodziną, rozpatrywane były ze 
wspólnego punku widzenia469. 

Uczestnicy kapituły generalnej podkreślili solidarność z ubogimi i tymi, którzy nie 
mogą wyrazić swoich praw. Potwierdzili ważność wszystkich poszczególnych aktywności na 
płaszczyźnie duszpasterstwa rodzin w naszym Zgromadzeniu. Zachęcili wszystkie prowincje, 
na ile to możliwe, by otoczyły szczególną troską rodziny będące w różnych trudnościach, aby 
przez to zwiększyć zainteresowanie się tymi rodzinami w całym Zgromadzeniu. Ważnym 
krokiem w realizacji tego celu będzie regularna i dobra informacja wszystkich członków 
Zgromadzenie na temat socjologicznego, psychologicznego i religijnego aspektu rodziny. W 
tym względzie konieczna jest współpraca w pracy z rodzinami z ekipami świeckich470. 

Zauważono także, że znaczny jest wpływ środków przekazu na każdego człowieka: 
jednostkę, rodzinę oraz wspólnotę zakonną. Stwierdzono, że mimo tego, iż media same w 
sobie nie są przyczyną utraty systemu wartości w społeczeństwie, to jednak przyspieszają ten 
proces i zwiększają go. Choć są one darem Boga i ułatwiają komunikację w naszej cywilizacji, 

 
467 Por. Tamże. s. 2-3. 
468 Por. W. van der Weiden. List Dziesiątej Kapituły Generalnej do Wszystkich Współbraci MSF. 100 Lat 

Zgromadzenia MSF. Rzym 1995. s. 1. W: AP. Teczka VIII.4h. 
469 Por. Tamże. s. 1-2. 
470 Tamże. s. 1-2. 
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to jednak należy zachować wobec nich ostrożność. Musimy we właściwy sposób korzystać z 
ich pomocy w kształtowaniu dojrzałości i odpowiedzialności. To pomoże nam wyjść do 
społeczeństwa, którego języka często nie znamy lub nie rozumiemy. Korzystając z ich 
pomocy będziemy zdolni do pogłębienia dobrej komunikacji w naszych wspólnotach, które 
powinny być miejscem troski o otwarty dialog ze światem. Muszą one jednak być przede 
wszystkim miejscem zaufania, otwartości, wzajemnego szacunku i gotowości do słuchania471.  

Trzeba także pamiętać, że współczesne środki masowego przekazu mogą być pomocą 
w naszej pracy duszpasterskiej, jednakże nie mogą zastąpić człowieka. W wielu krajach jest 
mało ludzi, którzy chcieliby poświęcić się służbie Chrystusowi. Taka sytuacja jest poważnym 
kryzysem, ale jednocześnie i wielkim wyzwaniem dla Kościoła naszych czasów. Każdy z nas 
jest odpowiedzialny za powołania. Jezus mówi „żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników 
mało” (Mt 9, 37). Te słowa Chrystusa rozumiemy jako mandat dla naszego duszpasterstwa 
powołań: kapłanów, zakonników i świeckich. Praca dla powołań wymaga modlitwy, troski o 
rodzinę, dobrych wspólnot zakonnych oraz misjonarskiej posługi w duchu Świętej Rodziny. 
Kandydaci, którzy do nas przychodzą, oceniają nas na podstawie jakości naszego życia 
wspólnotowego i sposobie, w jaki pełnimy nasze posługiwanie w Kościele472. 

Jako międzynarodowe Zgromadzenie misyjne, jesteśmy świadomi wielu trosk 
Kościoła i ludzi na całym świecie. Aby lepiej realizować naszą posługę powinniśmy bardziej 
współpracować ze świeckimi, z Kościołem lokalnym i innymi zgromadzeniami zakonnymi. Ta 
współpraca powinna dokonywać się na płaszczyźnie prowincji i regionów. W sposób 
szczególny zwróciliśmy uwagę na rodzinę. Troska o nią jest wyzwaniem dla społeczeństwa, 
jak również dla Kościoła. Kapituła generalna w 1995 roku omawiała problem rodziny pod 
kątem wpływu środków przekazu, społecznej niesprawiedliwości, upadku różnych systemów 
i zmian w hierarchii wartości. Troska o rodzinę, świadectwo naszego życia jako rodziny 
zakonnej oraz międzyosobowa komunikacja w naszych wspólnotach, prowincjach i 
regionach, powinny być priorytetami na następne sześć lat473. 

Z okazji 100 lat istnienia Zgromadzenia MSF, papież Jan Paweł II wystosował list do 
uczestników X kapituły generalnej. Papież docenił w nim to, że Misjonarze zajęli się 
kompleksem problemów rodziny, który posiada pierwszorzędne znaczenie dla Kościoła i 
świata., gdyż rodzina jest podstawowym elementem społeczeństwa, jak i podstawową 
komórką życia Kościoła. Ojciec święty stwierdził, że poprzez wzór Świętej Rodziny z Nazaretu, 
Misjonarze Świętej Rodziny od chwili założenia Zgromadzenia zaznajomieni są z tym stanem 
rzeczy. Przypomniał liczne zagrożenia współczesnej rodziny i zachęcił do ponownej refleksji 
nad podstawami naturalnych i duchowych wartości, które są właściwe człowiekowi z racji 
stworzenia. Następnie zwrócił się z apelem, by przy całym poszanowaniu własnego 
charyzmatu, zaliczyć duszpasterstwo rodzin, tak bardzo dziś naglące, do podstawowych 
zadań Zgromadzenia474. 
  Podkreślił także znaczenie duszpasterstwa powołań, nawiązując niejako do nauczania 
Założyciela, który widział rodzinę, jako zalążek duchowego życia, jako pierwsze seminarium. 
Przez to stają się Misjonarze świadkami owej wszechogarniającej miłości, która pobudza w 
nich, poprzez bezżenność dla Królestwa Bożego, coraz to większą gotowość do ofiarnego 
poświęcenia się służbie Bogu i dziełom apostolskim. Misjonarze, przez świadectwo życia, 

 
471 Tamże. s. 1-2. 
472 Tamże. s. 2.  
473 Tamże. s. 2-3. 
474 Por. Jan Paweł II. Posłanie do uczestników X Kapituły Generalnej Zgromadzenia Misjonarzy Świętej 

Rodziny. Rzym 23.09. - 17.10.1995. Watykan 1995. Nr 2; Tenże. Adhoratcja apostolska. Familiaris Consortio, z 
dnia 22.11.1981. W: Adhortacje apostolskie Jana Pawła II. Dz. cyt. Nr 74. 
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pobudzają świadków Ewangelii życia i otwierają serca nowym misjonarzom, aby 
współpracowali w dziele Kościoła i nieśli dalej dzieło zbawcze Pana: „Będziecie moimi 
świadkami w całej Judei, Samarii i aż po krańce ziemi” (Dz 1, 8)475. 
  Papież zachęcił, by czerpać siłę z wewnętrznej tajemnicy Kościoła, z siły Wcielonego 
Słowa Bożego, które rozpoczęło swoją misję w ludzkiej rodzinie. Wzywał, by Misjonarze 
stawali się coraz bardziej tym, co jako podstawa wszelkiego życia, stanowi centrum 
duchowości MSF: duchową rodziną, która wypełnia swe posłannictwo w jednoczeniu z 
Bogiem, w skromności i prostocie, i w swoim życiu daje świadectwo o Tym, który ich 
posłał476.  
 
 
3. Duchowość świętorodzinna Zgromadzenia na progu trzeciego tysiąclecia 

chrześcijaństwa 
 

Analizę świętorodzinnego wymiaru duchowości Zgromadzenia Misjonarzy Świętej 
Rodziny na progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa, warto przeprowadzić w oparciu o 
kapitułę generalną z 2001 roku. Była to ostatnia z dotychczasowych XI w historii 
Zgromadzenia i pierwsza w nowym tysiącleciu. Zawiera zarysy programu duchowego rozwoju 
Zgromadzenia. Składa się z trzech części, dotyczących postulatów na kapitułę, odpowiedzi 
nadesłanych z prowincji oraz wskazań na dalsze lata pracy Zgromadzenia. 
 
 
3.1.  Elementy duchowości świętorodzinnej 
 

Zgromadzenie bardzo starannie przygotowywało się do swej pierwszej w nowym 
tysiącleciu chrześcijaństwa kapituły generalnej. Napłynęło wiele postulatów i propozycji, 
które zostały zebrane przez komisję przygotowawczą. Na ich podstawie można zauważyć, że 
głównym tematem kapituły była: „Odnowa naszego powołania zakonnego jako źródło 
bardziej owocnego apostolatu”. Ten temat został rozwinięty w czterech punktach, 
dotyczących naszego powołania, które jest darem Boga i poświęceniem człowieka, formacji 
ku odnowie naszego powołania zakonnego, życia zakonnego w braterstwie i we wspólnocie 
oraz życia zakonnego inkulturowanego w naszą misję, szczególnie „wśród tych, którzy są 
daleko”. 
 Na podstawie zebranych materiałów można przeanalizować elementy 
świętorodzinnego wymiaru duchowości chrześcijańskiej. Wśród nich na pierwszym miejscu 
należy wymienić, podkreślany przez komisję przygotowawczą, aspekt Wcielenia, które 
dokonało się w Świętej Rodzinie z Nazaretu. „Poprzez wcielenie Syn Boży połączył się w 
pewien sposób z każdym człowiekiem. Pracował ludzkimi rękami, myślał ludzkim umysłem, 
działał ludzką wolą i kochał ludzką miłością. Rodząc się z Maryi Dziewicy, On naprawdę stał 
się jednym z nas, we wszystkim podobny do nas oprócz grzechu” 477. 

Istotnym elementem, mającym bezpośredni związek z Wcieleniem Chrystusa jest 
życie ukryte Świętej Rodziny. Ono pozwala każdemu człowiekowi być w jedności z Jezusem w 
Jego życiu. Komisja podkreśliła znaczenie jedności, zauważając, że to my jesteśmy wezwani 
do życia i dawania świadectwa tej jedności ludzko-boskiej, objawionej w Świętej Rodzinie, 
która doświadcza i objawia tajemnicę Boga. W niej Bóg wciela się i czyni się darem dla 

 
475 Por. Jan Pawła II. Posłanie Ojca Świętego. Dz. cyt. Nr 3; OT 2; PC 12. 
476 Por. Jan Paweł II. Posłanie Ojca Świętego. Dz. cyt. Nr 4. 
477 Por. Dokumenty XI Kapituły Generalnej MSF. Rzym 2001.Tłum. B. Makutra. Poznań 2002. Nr 1.12; KDK 22. 
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ludzkości, światłem na oświecenie tych, którzy znajdują się w ciemnościach, przyjmując 
historię i kruchość ludzką aż po śmierć. W niej Syn Boży doświadcza ludzkiego rozwoju w 
otoczeniu miłości rodziny i otwiera tę miłość dla wszystkich. W Świętej Rodzinie ukazuje się 
w najbardziej klarowny sposób ludzka odpowiedź na dar Boga, w miłości braterskiej i w 
solidarnej służbie na rzecz ubogich i uciśnionych. W niej znajdujemy również doświadczenie 
wspólnotowego i nieustannego poszukiwania woli Bożej złączonej z dzieleniem się Jego 
darami w otwartości ludzkiej, w gościnności, we wspólnocie braterskiej i w prowadzeniu 
wszystkich do jednej rodziny Ojca478. 

Następnym elementem duchowości świętorodzinnej, proponowanej na progu 
trzeciego tysiąclecia, jest dar wspólnoty. Bóg, który dał w Świętej Rodzinie prawdziwy wzór 
życia, pragnie, by w naszych wspólnotach zakwitły te same cnoty i ta sama miłość. W ten 
sposób, zebrani wspólnie, możemy odpowiedzieć na bieżące potrzeby Kościoła i ludzi 
poprzez naszą duchowość, nasz charyzmat i naszą służbę. Możemy to czynić jako wspólnota 
pielgrzymów i uczniów Bożej woli, jako wspólnota miłości i braterstwa, jako wspólnota, która 
staje się bliska ludziom w gościnności, jako wspólnota apostolska pomiędzy najbardziej 
oddalonymi, tam, gdzie jest największa potrzeba. Na tym polega nasz specyficzny wkład dla 
Kościoła, bez wykluczania innych specjalnych posług duszpasterskich479. 

Mówiąc o duchowości Zgromadzenia, nie można pominąć formacji, która jest jej 
fundamentalnym elementem. Formacja musi prowadzić do braterskiej wspólnoty i do 
uczestniczenia we wspólnej misji. Celem procesu formacji jest wychowanie młodego 
kandydata i zakonnika Misjonarza Świętej Rodziny, we wszystkich wymiarach i 
przygotowanie go na całkowite poświęcenie się Bogu i do dobrego uczestnictwa ze 
współbraćmi w zadaniu misyjnym Zgromadzenia. Ten proces, oparty o przykład Świętej 
Rodziny, winien być pojmowany jako współdzielenie naszego charyzmatu misyjnego dla życia 
i apostolatu wspólnotowego480. Proces formacji winien odpowiadać na wyzwania epoki. 
Dlatego formacja ciągła musi być odnową powołania zakonnego (konsekracja, wspólnota, 
misja) pośród naszych członków i we wspólnotach, w których żyją481. 

Zgromadzenie, żyjące duchem Świętej Rodziny, musi pamiętać, że życie zakonne 
powinno być realizowane w braterstwie i we wspólnocie. Mimo tego, że wielu współbraci 
wypełnia swój apostolat w odosobnionych miejscach lub żyje samotnie, a poczucie 
przynależności stało się słabsze i istnieje pewna obojętność lub odsunięcie się od tego, co 
jest wspólne, to jednak, życie wspólnotowe i braterskie jest elementem decydującym i 
centralnym w naszym powołaniu zakonnym jako Misjonarzy Świętej Rodziny482. 

Młodzi, zaangażowani w procesie formacyjnym, pragną życia bardziej 
wspólnotowego. Różne prowincje dostosowują swe plany i organizację, sprzyjające życiu we 
wspólnocie oraz przyjmują nowe zadania apostolskie w taki sposób, by zapewnić życie 
wspólnotowe. Prowincje, wspólnoty lokalne i wszyscy członkowie Zgromadzenia są wezwani 
poprzez odnowę duchową do dawania świadectwa życia zakonnego i solidarności osobistej i 
wspólnotowej. Stąd, jako Misjonarze, winniśmy żyć w duchu misjonarskim Świętej Rodziny w 
otwarciu na współpracę ze wszystkimi i w braterstwie pomiędzy członkami. Życie zakonne 
we wspólnocie jest rzeczywistością integralną naszego apostolatu. Wspólnota zakonna jest 
miejscem, gdzie stajemy się braćmi i gdzie dajemy świadectwo nadejścia Królestwa Bożego. 

 
478 Por. Konstytucje MSF 1985. Nr 5. 
479 Por. Konstytucje MSF 1985. Nr 1-2;49;DG 02; 04; 044; Jan Paweł II. Adoracja apostolska. Vita Consecrata 

z dnia 25.03.1996. W: Adhortacje apostolskie Jana Pawła II. Dz. cyt. Nr 64; 76; 109b. 
480 Por. Dokumenty XI Kapituły. Nr 1.20; Konstytucje MSF 1985. Nr 81-82; DG 067; VC 65; 67. 
481 Por. Dokumenty XI Kapituły. Nr 1.21; Konstytucje MSF 1985. Nr 88; DG 067-069; VC 65-69. 
482 Por. Dokumenty XI Kapituły. Nr 1.24; Konstytucje MSF 1985. Nr 34; 50-51; DG 011; VC 42. 
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Wspólnota braci jest szkołą miłości oraz drogą do dojrzałości ludzkiej i duchowej, a także 
głównym miejscem, sposobem oraz podmiotem misji apostolskiej i specyficznej. Życie 
wspólnotowe dzisiaj ma przyczyniać się do personalizacji członków, z poszanowaniem 
indywidualności każdego z nich483. 
 W duchowości Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny nie może zabraknąć 
aspektu misyjnego. W odniesieniu do naszej misji, istnieje konieczność wzięcia pod uwagę 
trzech ważnych aspektów: co rozumiemy przez „ci, którzy są daleko”, konieczności 
inkulturacji życia zakonnego i misji oraz pojęcie misji jako relacji pomiędzy dwoma różnymi 
podmiotami w odniesieniu do „tych, którzy są daleko”, do inkulturacji życia zakonnego i 
misji, a także do samej koncepcji misji484. 

Zainspirowani przez Świętą Rodzinę z Nazaretu, chcemy bardziej naśladować Jezusa. 
W tym celu musimy z uwagą, miłością i gościnnością, zbliżyć się do tych, którzy są żywymi 
obrazami Chrystusa cierpiącego i znajdującego się w potrzebie (por. Mt 25, 31-46). Musimy 
także podjąć współpracę z organizacjami na rzecz obrony praw ludzkich, wspierać różne 
inicjatywy na rzecz sprawiedliwości i pokoju, okazywać solidarność z ubogimi, uciśnionymi, 
pogardzanymi lub opuszczonymi. W tym procesie, naśladowanie Jezusa przez życie według 
rad ewangelicznych otrzymuje nowy wymiar i znaczenie. Różnorodność kultur oraz szybkie i 
liczne zmiany w dzisiejszym świecie dają możliwość i wymagają przeanalizowania metod, 
zawartości i ducha misyjnego, czyli nowej ewangelizacji. Postulują otwartość na Słowo Boże i 
znaki czasów w ich sensie teologicznym. Zakładają także wierność własnemu charyzmatowi, 
jedność z Kościołem zaangażowanym w to działanie i współpracę ze wszystkimi ludźmi 
dobrej woli485. 
 
 
3.2.  Sposoby rozwoju ducha świętorodzinnego w Zgromadzeniu 
 

Z nadesłanych z prowincji odpowiedzi wynika, że do elementów duchowości Instytutu 
należą dzisiaj: braterstwo jako wyraz dialogu i ducha rodzinnego, posłuszeństwo jako 
wierność i odpowiedź na nasze powołanie, pracowitość jako wartość przejęta od Założyciela 
w duchu Świętej Rodziny, a także jako świadectwo naszego ślubu ubóstwa. Ponadto duch 
Nazaretu wymaga od nas gościnności i solidarności, właściwej dla naszej sytuacji – 
pielgrzymów, będących w drodze486. 
 Życie duchowe nie zna stagnacji, dlatego, troszcząc się o rozwój duchowości 
świętorodzinnej, należy pamiętać o rozmaitych praktykach intensyfikujących życie Ducha 
Świętego w człowieku i we wspólnocie Bogu poświęconej. Stąd wszelkiego rodzaju ćwiczenia 
duchowe Zgromadzenia mają doprowadzić do doświadczenia Boga w życiu duchowym 
według Świętej Rodziny. Mają także ułatwić wspólnotowe poszukiwanie woli Bożej w 
spotkaniach braterskich i w celebracjach oraz skierować uwagę na współbraci chorych i 
starszych487. 

Ponadto w rozwoju życia duchowego według wzoru Rodziny Nazaretańskiej pomaga 
wierność wskazaniom Ojca Założyciela. Dlatego w odniesieniu do charyzmatu Jana Berthier 
sugeruje się większe przejęcie stylu życia według ducha Świętej Rodziny, między innymi 
poprzez rozkwit charyzmatu braterskiego i misjonarskiego „pośród tych, którzy są daleko”, 

 
483 Por. Dokumenty XI Kapituły. Nr 1.25-1.27; Konstytucje MSF 1985. Nr 5; 10;31n. 
484 Por. Dokumenty XI Kapituły. Nr 1.30. 
485 Por. Tamże. Nr 1.32-1.36; DG 06; 014; VC 81-82. 
486 Por. Dokumenty XI Kapituły. Nr 2.8. 
487 Por. Tamże. Nr 2.9. 



 99 

wzrastającą świadomość powołania, dobrą formację, a także realizowanie życia 
wspólnotowego w duchu Ojca Berthier. Do rozwoju świętorodzinności przyczyni się także 
przyjmowanie codzienności i uważanie jej jako możliwości pastoralnej i zakonnej (jak w 
Nazarecie), a także otwarcie się na misję ad gentes, przyjmowanie powołań spóźnionych i 
duszpasterstwo rodzin488. 

W trosce o rozwój ducha solidarności stwierdzono, że we wspólnocie należy rozwijać 
wzajemny szacunek, rozpoznawać walory i dary współbrata, i słuchać jeden drugiego. Należy 
kształtować człowieczeństwo, nieustannie się nawracać, rozwijać ducha ubóstwa, nie 
przywiązując wagi do dóbr materialnych, a przede wszystkim ofiarując czas innym i będąc 
dyspozycyjnym wobec drugiego. Ponadto trzeba umacniać ducha rodzinności we 
wspólnocie, odwiedzając współbraci i służąc im w potrzebie489. 

Proces formacji służący odnowie naszego powołania zakonnego powinien opierać się 
przede wszystkim na towarzyszeniu osobowo postulantom, nowicjuszom i seminarzystom w 
ich życiu zakonnym. W formacji ciągłej należy przygotować, wspólnie ze wszystkimi 
współbraćmi, program społeczno-pedagogiczny i plan życia od pierwszych ślubów aż do 
wieku podeszłego. Ducha Świętej Rodziny powinna odznaczać praca, przepojona 
świadectwem naszej tożsamości zakonnej w duszpasterstwie młodzieżowym, na misjach, we 
wspólnocie parafialnej i w rodzinach. Należy animować wiernych do pomocy w formacji 
przez modlitwę i wsparcie materialne490.  

Życie zakonne w braterstwie i w życiu wspólnotowym rodzi wyzwania, które dotyczą 
między innymi: duchowości, wspólnoty, formacji i inkulturacji. Wymagają otwarcia na 
Ewangelię i życie według Konstytucji i Dyrektorium naszego Zgromadzenia. Należy modlić się, 
kontemplować i rozwijać w świecie ducha Świętej Rodziny przez życie wspólnotowe i 
apostolat oraz promować ideały Założyciela. Wobec indywidualizmu społecznego należy 
dowartościowywać życie wspólnotowe jako miejsce spotkania i wymiany, współpracy, 
modlitwy, kultywowania wymiaru duchowego i wartości bezinteresowności. Należy 
uczestniczyć w spotkaniach i w działalności wspólnoty i prowincji, przez towarzyszenie i 
troskę o współbraci samotnych i mających problemy z integracją osobową i wspólnotową. 
Trzeba akceptować siebie i innych takimi, jakimi jesteśmy i wspierać każdego współbrata w 
pracy i działaniu491. 

Życie zakonne w naszej misji szczególnie „wśród tych, którzy są daleko” wymagało 
uściślenia pojęć. Patrząc z perspektywy socjalno-politycznej, „ci, którzy są daleko”, to osoby 
lub grupy osób biednych, uciskanych i z marginesu. To osoby bez ziemi, dachu nad głową lub 
pracy, emigranci i przejściowi emigranci, najbardziej wykorzystywani i odrzucani, więźniowie. 
Rozpatrując problem od perspektywy socjalno-kulturalnej, „ci, którzy są daleko”, to osoby 
dźwigające brzemię wielkich długów, kraje na drodze rozwoju, grupy osób poniżanych i z 
marginesu, ze względu na ich kulturę, sytuację społeczną, pochodzenie etniczne, wiek lub 
pochodzenie społeczne, a także osoby bez wykształcenia, analfabeci, dzieci porzucone, 
kobiety, starsi, narkomani, uciekinierzy, więźniowie, chorzy na AIDS, itd. Natomiast 
podchodząc do zagadnienia z perspektywy socjalno-religijnej, „ci, którzy są daleko”, to osoby 
lub grupy ludzi nieznających jeszcze Boga, niewierzący lub niezdolni do wierzenia ze względu 
na wpływ ateizmu lub sekularyzacji. To również ludzie mający trudności z wiarą i 
niepraktykujący wiary katolickiej, żyjący z dala od Kościoła, rozwiedzeni, którzy powtórnie 

 
488 Tamże. Nr 2.10. 
489 Tamże. Nr 2.11. 
490 Tamże. Nr 2.12. 
491 Tamże. Nr 2.16-2.17; Konstytucje MSF 1985. Nr 37. 
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zawarli związek małżeński, czujący niechęć do Kościoła, a także żyjący w odległych 
regionach492. 
  Wszystkim „oddalonym” należy pomagać w duchu świętorodzinnym przez wcieloną 
duchowość misjonarską i solidarną otwartość na obecność Boga w małych i uciskanych, 
ratowanie ducha misyjnego, odczytywanie znaków czasu, aktualizowanie planu misyjnego, 
poszukiwanie nowych dróg i metod misjonowania, itd. Niezwykle skuteczną pomocą jest 
bycie obecnym pośród nich, sprawiedliwe traktowanie naszych pracowników, modlitwa, 
obrona praw człowieka, współpraca z inicjatywami solidarnościowymi w Kościele, wspieranie 
i uczestniczenie w ludowych ruchach socjalnych, staranie się o zrozumienie sytuacji i 
mentalności „dalekich” poprzez specjalizację naukową493. 

Sposobem wyrażania ducha świętorodzinnego w realizacji ślubów zakonnych w 
naszej kulturze i kontekście społecznym, jest prosty i skromny styl życia, solidarny i 
zharmonizowany z ludem, szukanie dialogu, otwartość ludzka bez pokazywania, że jesteśmy 
ważniejsi, pragnienie odkrycia i rozpoznania wartości kultury lokalnej jako analogicznej do 
wartości ślubów. Ślub posłuszeństwa powinien być przeżywany i wyrażany jako możliwość 
stawiania potrzeb innych na pierwszym miejscu, jako dyspozycyjność i zdolność do 
współpracy z inicjatywami w prowincji, jako gotowość do zmieniania miejsca pracy 
duszpasterskiej, jako osobista wolność w odniesieniu do sił politycznych. Ślub ubóstwa jest 
rozumiany i przeżywany jako solidarność z biednymi, dzielenie wspólnych dóbr i prosty styl 
życia. Ślub czystości ma być przeżywamy jako dar Boga i nasze całkowite poświęcenie się 
Jemu, a nie jako działalność ludzka, mająca na celu stanie się szlachetnym. Należy go 
rozumieć, jako dawanie i wspieranie ze strony braterskiej wspólnoty, która pomaga 
jednoczyć się i wzrastać uczuciowo, a także osobowo494. 
 
 
3.3.  Wyzwania przyszłości 
 

Kapituła generalna nakreśliła także na płaszczyźnie Zgromadzenia wyzwania na 
najbliższe sześć lat. Dotyczą one głównie charyzmatu i duchowości Zgromadzenia, różnych 
aspektów życia wspólnotowego oraz misji. 

Charyzmat i duchowość Zgromadzenia wyrażają się w walorach, symbolach i 
praktykach jego członków. Dla nas, duchowość świętorodzinna wyraża się w szukaniu woli 
Bożej według wzoru Świętej Rodziny. W tym zadaniu nieodzowna jest formacja, która 
pomaga w odnowie naszego powołania zakonnego oraz w wyjaśnieniu i pogłębieniu naszego 
charyzmatu i naszej duchowości u młodszych współbraci. Konieczne jest także 
sformułowanie obrazu Świętej Rodziny i to zarówno tego biblijnego, jak i współczesnego. 
Wzór Świętej Rodziny będzie inspirował życie wspólnotowe i apostolat oraz zachęcał do 
realizacji ideałów naszego Założyciela, Księdza Jana Berthier495.  

Kolejne, istotne dla Zgromadzenia wyzwania stanowią: solidarność, komunikacja i 
życie wspólnotowe. Numer 34 naszych Konstytucji jest punktem wyjścia do inspiracji 
prawdziwego braterstwa, tj. życia w szacunku i miłości. Suponuje także dialog, który jest 
węzłem dla rozwoju jedności, wspólnotowości i solidarności w Zgromadzeniu. Formacja 
wspólnoty wymaga szacunku dla osób i ich wzrostu osobowo-chrześcijańskiego oraz 
zakonnego, tak by wspólnota mogła dojść do prawdziwego doświadczenia wolności. 

 
492 Por. Dokumenty XI Kapituły. Nr 2.18. 
493 Por. Tamże. Nr 2.19. 
494 Tamże. Nr 2.20. 
495 Tamże. Nr 2.28. 
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Ważnym zadaniem jest zintensyfikowanie komunikacji na wszystkich możliwych szczeblach 
Instytutu496. 

Postulowane przez kapitułę zadanie misji wymaga większej troski i otwartości na ludzi 
w środowisku, w którym żyjemy. Zakłada zbliżenie się do współczesnych rodzin i 
prowadzenie ich po drogach życia duchowego, korzystając z przykładu Świętej Rodziny. 
Podkreśla także konieczność rozwoju solidarności i służby najbardziej biednym, 
współpracując z innymi zgromadzeniami, organizacjami kościelnymi i ruchami. Częścią naszej 
misji jest także wspieranie świeckich w ich wysiłku dla pokoju i sprawiedliwości, jak też 
ogłaszanie przesłania wolnościowego i obrona praw biednych i uciskanych497.  

Zadanie misyjne Zgromadzenia staje się konkretne w duszpasterstwie rodzin i 
promowaniu powołań, lecz nie ogranicza się tylko do tego. W tym celu wymaga odnowienia 
metod pracy duszpasterskiej, planowania misji, przekraczania wąskich granic wymiaru 
zakonnego. Potrzebne jest formowanie, wraz z misjonarzami świeckimi, małych grup 
kościelnych; przygotowywanie liderów kościelnych i socjalnych, wspieranie organizacji 
pozarządowych i organizacji społecznych, otwarcie się na dialog ekumeniczny i z 
niewierzącymi. Istotne znaczenie ma wspieranie nowych powołań, poprzez promowanie 
rekolekcji i spotkań powołaniowych w szkołach średnich i wyższych, i towarzyszenie 
młodzieży interesującej się życiem zakonnym. Wezwani przez Założyciela i biorąc pod uwagę 
konkretne sytuacje współczesnej młodzieży, musimy szukać prawdziwie nowych dróg w 
duszpasterstwie powołań498. 

Odnośnie duszpasterstwa rodzin, zadanie misyjne opiera się na propagowaniu 
rekolekcji, modlitwy i adoracji w intencji rodzin, poznawaniu i popularyzowaniu 
dokumentów Kościoła na temat rodziny, organizowaniu grup rodzin oraz spotkań i studiów 
nad rodziną. Realizuje się także przez formację młodzieży i ekip duszpasterstwa rodzin w 
parafiach. Wyraża się za pomocą nowoczesnych środków komunikowania oraz przez 
formowanie nowego i aktualnego obrazu Świętej Rodziny, w której indywidualność, osoba i 
różnorodność są uważane za bogactwo. Duszpasterstwo rodzin jest ważnym zadaniem, ze 
względu na swe oddziaływanie ewangeliczne i powiązanie z duszpasterstwem powołań. 
Jednak metody i konkretne formy duszpasterstwa rodzin muszą być zawsze dostosowane do 
okoliczności, miejsca, kultury i czasu499. 

Podsumowując rozdział obejmujący okres od śmierci Jana Berthier, należy zauważyć, 
że Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny stopniowo zaczęło realizować cele wypływające 
z charyzmatu Ojca Założyciela (spóźnione powołania dla celów misyjnych). Powoli zaczął się 
również kształtować charyzmat Instytutu (troska o rodzinę). Życie spowodowało, że najpierw 
zakładano szkoły i formowano nowych kandydatów. Kiedy liczba członków Instytutu była 
duża, zaczęto ich wysyłać do pracy na misjach zagranicznych. To odpowiadało intencjom 
Założyciela. Potem pole misji rozszerzono także o misje krajowe. W tym miejscu pojawiło się 
niebezpieczeństwo zatracenia charakteru zakonnego. Wielu misjonarzy, dla potrzeb 
duszpasterskich, musiało pracować samotnie, wbrew zaleceniom Założyciela, często 
zatracając ducha zakonnego i wspólnotowego. Wielką cenę zapłacili Misjonarze w czasie 
wojen, które wstrzymały ich zapał misyjny (I wojna) oraz zmniejszyły szeregi Zgromadzenia (II 
wojna). Jednak duch świętorodzinny Instytutu pozwalał mu przetrwać trudne chwile i dalej 
owocnie pracować na większą chwałę Boga i dla zbawienia dusz.  

 
496 Tamże. Nr 2.29; Konstytucje MSF 1985. Nr 34. 
497 Por. Dokumenty XI Kapituły. Nr 2.30; DG 06; 014; EN 30-37; VC 82; 75. 
498 Por. Dokumenty XI Kapituły. Nr 2.21; Konstytucje MSF 1985. Nr 3. 
499 Por. Konstytucje MSF 1985. Nr 4; DG 010. 
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W rozwijającym się Zgromadzeniu, kładziono akcent na misje i formowanie 
kandydatów. Choć nie zawsze na pierwszym miejscu stawiano życie zakonne i wspólnotowe, 
to jednak zawsze podkreślano ducha Świętej Rodziny, której Misjonarze mieli się poświęcić, 
czcząc ją i naśladując. Poświęcenie Świętej Rodzinie rozumiane było jako oddanie się pod Jej 
opiekę i jako ofiarowanie siebie Jezusowi, Maryi i Józefowi. Polegało na zawierzeniu i ofierze 
z siebie. Kult i naśladowanie miało przyczynić się do odwzorowywania cnót Świętej Rodziny 
we wspólnocie Misjonarzy i wśród ludzi, do których zostaną posłani. 

Odnowa soborowa spowodowała, że istotnym elementem rozwijającego się 
charyzmatu Zgromadzenia było zwrócenie uwagi na pracę duszpasterską wśród rodzin. Nie 
chodziło już tylko o przygotowanie dobrego gruntu dla powołań kapłańskich i zakonnych, ale 
o sposób odnowy świata i społeczeństwa przez odnowę rodziny. W tym duchu podkreślano 
konieczność recepcji nauczania księdza Jana Berthier i akomodacji jej do aktualnych potrzeb 
człowieka. Wśród głównych założeń świętorodzinnego rysu duchowości chrześcijańskiej, 
znalazła się wspólnota życia, modlitwy i pracy, skierowana ku Bogu i ludziom, według wzoru 
Rodziny Nazaretańskiej. 

Misjonarze Świętej Rodziny widzą sposób realizacji swej duchowości świętorodzinnej 
przez szukanie i wypełnianie woli Bożej, według wzoru Świętej Rodziny. Wpatrując się w 
przykład Rodziny Nazaretańskiej, najpierw sami próbują swe życie przepoić Jej duchem, 
przywiązując wielkie znaczenie do relacji w życiu wspólnotowym, skierowanym ku Bogu. 
Następnie, w tym duchu, pragną apostołować, zbliżając się do współczesnych rodzin i 
prowadząc je po drogach życia duchowego, według wzoru Świętej Rodziny. W ten sposób 
zarysowuje się duchowość Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, która prowadzi od 
skierowania wspólnoty ku Bogu do uświęcenia ludzi. Z kolei troska o zbawienie ludzi 
prowadzi z powrotem do Boga, który może to zbawienie dać. 
 
 
ROZDZIAŁ IV 
ZARYS HISTORII POLSKIEJ PROWINCJI MISJONARZY ŚWIĘTEJ RODZINY 
 

Recepcja i rozwój rysu świętorodzinnego duchowości Misjonarzy Świętej Rodziny 
przebiegały w Polsce paralelnie do dyrektyw kapituł i zarządów generalnych, dlatego też w 
niniejszym rozdziale zostanie naszkicowany ogólny zarys powstania i rozwoju Polskiej 
Prowincji Zgromadzenia MSF. Jest to szczególnie istotne dziś, kiedy Polska Prowincja jest 
najliczniejszą w Zgromadzeniu. Pamięć i tożsamość, w myśl nauczania Jana Pawła II, są 
podstawami normalnego rozwoju jednostki, społeczeństwa, narodu, a także wspólnoty 
zakonnej. Nie można snuć planów na przyszłość nie znając własnej, a w naszym przypadku 
tak bogatej, a zarazem pełnej dramatów, historii. 

Ojciec Berthier wielokrotnie podkreślał wartość życia wspólnotowego. Mamy też 
pamiętać, szczególnie w modlitwie, o naszych zmarłych współbraciach i dobrodziejach. 
Dlatego też potrzebna jest dzisiaj znajomość naszej przeszłości, świadomość wysiłku i ofiary 
kilku pokoleń Misjonarzy Świętej Rodziny. To na fundamencie ich pracy i życia, ich modlitwy i 
wyrzeczeń, powstała silna i prężna Polska Prowincja. Świadomość historycznych wysiłków 
Misjonarzy Świętej Rodziny w Polsce potrzebna jest przede wszystkim młodym kandydatom 
do naszego Zgromadzenia. Powinni oni pamiętać o spuściźnie poprzednich pokoleń i 
jednocześnie dokładać wszelkich starań, by to dziedzictwo swoją modlitwą i pracą codziennie 
ubogacać. 
 
 
1.  Początki Polskiej Prowincji 
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1.1.  Pierwsi kandydaci pochodzenia polskiego 
 

Na początku XX wieku Polska nie istniała na mapach ówczesnej Europy; znajdowała 
się bowiem pod trzema zaborami. Jednak w dokumentach naszego Zgromadzenia 
znajdujemy kandydatów narodowości polskiej jeszcze za życia Ojca Berthier. Informacje o 
nowej rodzinie zakonnej dla spóźnionych powołań pojawiły się przede wszystkim na terenie 
Śląska, Pomorza, Wielkopolski i Galicji, gdzie z Holandii docierał wydawany już od 1904 roku 
„Posłaniec Świętej Rodziny”. To głównie za sprawą „Posłańca” w Grave znalazło się wielu 
Polaków. „Studia gimnazjalne odprawiali co prawda w języku niemieckim, ale ich język 
ojczysty kochali ponad wszystko. We wolnych chwilach schodzili się razem i gwarzyli w 
języku, którego ich matki nauczyły; to znów śpiewali wesołe, piękne polskie piosenki”500. 

Na Polskę, jako na kraj o wielkich możliwościach, często zwracał uwagę Ojciec 
Założyciel. Pierwsi polscy uczniowie wspominali wielokrotnie, że nawet w prywatnych 
rozmowach ks. Berthier często wracał do tego tematu i kładł im do serc, by wszelkimi siłami 
współpracowali nad tym dziełem, gdy nadejdzie czas założenia placówek w Polsce501. 

Pierwszymi Polakami, którzy wstąpili do Zgromadzenia jeszcze za życia Ojca Berthier, 
byli: Antoni Kuczera (wstąpił w roku 1903), Jerzy Duda (1904), Franciszek Rogosz, Józef 
Łazarz i Józef Asnyk (wszyscy wstąpili w roku 1907) oraz Ambroży Asnyk (1908)502. W sumie 
w latach 1903-1910 zgłosiło się do Zgromadzenia 21 Polaków.  

Od roku 1910 Antoni Kuczera zaczął wydawać „Posłańca Świętej Rodziny” w języku 
polskim. On też, dnia 10 czerwca 1911 roku, jako pierwszy z Polaków, został wyświęcony na 
kapłana w Zgromadzeniu Misjonarzy Świętej Rodziny 503 . Po święceniach ks. Kuczera 
kontynuował pracę redakcyjną oraz podjął się działalności rekolekcyjno-misyjnej w wielu 
parafiach. W czasie I wojny światowej, ks. Kuczera pracował w Saksonii wśród polskich 
robotników. Poprzez tę pracę oraz przez głoszone rekolekcje docierał do wielu spóźnionych 
powołań, w tym również do znacznej liczby Polaków. W wyniku tej działalności daje się 
zauważyć od roku 1911 znaczny napływ Polaków do Zgromadzenia. W latach 1911-1920 
zgłosiło się prawie 60 kandydatów narodowości polskiej504. Niestety, wielu kandydatów 
zostało po 1914 roku powołanych do służby wojskowej w czasie wojny. Nie wszyscy 
powrócili, by kontynuować studia i formację. Ci, którzy powrócili, często wspominali 
okropności wojny505. 

Kolejnymi kapłanami polskimi w Zgromadzeniu zostali: ks. Franciszek Rogosz 
(wyświęcony w 1918 roku), który po święceniach pracował w Westfalii wśród Polaków oraz 
ks. Piotr Zawada (wyświęcony w 1920 roku)506. Po 1918 roku ks. Kuczera i ks. Rogosz 
zaczynają pracować i głosić rekolekcje w parafiach na terenie niepodległej Polski. 
 
 
1.2.  Erekcja pierwszych domów w Wieluniu, Kazimierzu Biskupim i Górce Klasztornej 
 

 
500 Posłaniec Świętej Rodziny. Górka Klasztorna. Rok XXII. 3 (1931). s. 40. 
501 Por. F. Nolte MSF. Historische skizze der Kongregation der Missionare ven der Heiligen Familie 1919-1931. 
Betzdorf 1931. s. 119. 
502 Por. T. Dusza MSF. 50 lat działalności Polskiej Prowincji Misjonarzy Św. Rodziny. Cz. I: 1921-1945. Wyd. popr. 
Świder 1984. s. 7. 
503 Por. Tamże. s. 9. 
504 Por. Tamże. s. 7-23. 
505 Por. List Reinharda Mucha. W: Posłaniec Świętej Rodziny. 2 (1916). s. 60-60; Wspomnienia brata Kazimierza 
Woźniaka. W: Posłaniec Świętej Rodziny. 4 (1916). s. 124. 
506 Por. F. Nolte MSF. Historische skizze 1919-1931. Dz. cyt.s. 182; Schematismus 1927. 
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 Kiedy zakończyła się I wojna światowa, nic już nie stało na przeszkodzie, by 
Zgromadzenie rozpoczęło starania o erygowanie domów zakonnych na terenie Polski. W 
momencie przybycia do Polski w Zgromadzeniu było prawie 30 Polaków. Dnia 26 sierpnia 
1919 roku zarząd generalny podjął decyzję, by zacząć poszukiwania domu w Polsce z 
zamiarem otworzenia w nim szkoły misyjnej. Troskę o to dzieło powierzono ks. A. 
Kuczerze507. Po nieznalezieniu domu na Śląsku, ks. Kuczera udał się do diecezji włocławskiej, 
gdzie J. E. Ks. Bp Stanisław Zdzitowiecki zaproponował mu objęcie poaugustiańskiego 
klasztoru w Wieluniu508. Po obejrzeniu klasztoru, ks. Kuczera zdecydował się go przejąć, o 
czym niezwłocznie powiadomił zarząd Zgromadzenia. 21 marca 1921 roku zarząd podjął 
decyzję o erygowaniu pierwszego domu Misjonarzy Świętej Rodziny w Polsce i otwarciu w 
nim szkoły misyjnej509. Przełożonym tegoż domu został ks. Kuczera. Kilka miesięcy później 
decyzją zarządu generalnego otwarto w Wieluniu nowicjat. Już w roku szkolnym 1922/23 w 
szkole wieluńskiej przebywało 60 uczniów510. 

W tym samym czasie, podczas spotkania z ks. bp. Zdzitowieckim, ojciec generał A. 
Trampe wyraził chęć objęcia jeszcze jednego domu. Było to zresztą konieczne ze względu na 
szybko rosnącą liczbę uczniów. Z dwóch zaproponowanych klasztorów, ks. Kuczera wybrał 
dom w Kazimierzu Biskupim 511 . Po pertraktacjach z Biskupem Zdzitowieckim, zarząd 
generalny dnia 22 sierpnia 1921 roku mianował ks. Kuczerę (którego w Wieluniu zastąpił ks. 
Zawada) przełożonym domu zakonnego w Kazimierzu512 i tę datę przyjmuje się jako erekcję 
domu. Klasztor był w opłakanym stanie, ale ks. Kuczera wraz z przybyłymi z Niemiec 
studentami oraz grupą pierwszych uczniów, szybko doprowadził dom do stanu 
używalności513. Zakupiono również maszynę drukarską, aby uruchomić drukarnię i drukować 
„Posłańca Świętej Rodziny”. Pierwszy, drukowany w Polsce, „Posłaniec” ukazał się w lutym 
1922 roku 514 . Ksiądz generał wyznaczył dwóch kapłanów: Karola Müllera i Alfonsa 
Niedermanna, aby pomagali w kształceniu studentów i uczniów515.  

Wobec stale rosnącej liczby kandydatów, ks. Kuczera ponownie rozpoczął 
poszukiwania nowego domu. Wprawdzie wyrażono wstępną zgodę na przejęcie parafii w 
Zduńskiej Woli, jednak nie doszło to do skutku. Ostatecznie zarząd generalny zgodził się na 

 
507 Por. Acta sessionum Governationis Generalis. Tom II. II C 2.1. s. 81. 
508 Klasztor w Wieluniu zbudował w 1217 roku książę Władysław Odonicz. W roku 1335 klasztor został spalony. 
Odbudowano go za czasów Kazimierza Wielkiego. Po przeszło stu latach, w roku 1451, klasztor zostaje 
obrabowany, a zakonnicy pomordowani. Dopiero w 1631 roku Ojcowie Augustianie odbudowali i 
uporządkowali kościół i klasztor. Niestety, w czasie najazdu Szwedów, a także później ponownie kilkakrotnie 
obiekt był niszczony, aż w roku1858 spłonął ostatecznie. Augustianie ponownie odbudowują klasztor, jednak po 
likwidacji klasztorów przez zaborcę, od roku 1893 klasztor pozostawał pod opieka księży diecezjalnych, aż do 
przybycia Misjonarzy Świętej Rodziny w 1921 roku. Zob. T. Dusza MSF. 50 lat działalności. Dz. cyt. s. 30-31. 
509 Por. F. Nolte MSF. Historische skizze 1919-1931. Dz. cyt.s. 121. 
510 Por. Tamże. s. 123-124. 
511 Tradycja wiąże początki Kazimierza Biskupiego z osobami Pięciu Braci Męczenników: Benedykta, Jana, 
Mateusza, Izaaka i Krystyna, którzy zginęli męczeńską śmiercią 11 listopada 1003 roku. Wg tradycji, powstał w 
tym miejscu kościół św. Marcina a Kazimierz Odnowiciel zbudował kaplice oraz założył osadę. Gdy na początku 
XV wieku Kazimierz przeszedł w ręce rodziny Lubrańskich, wybudowano tu w 1518 roku kościółek ku czci św. 
Jana Chrzciciela i Świętych Pięciu Braci. Do wybudowanego przez siebie klasztoru, bp Jan Lubrański sprowadził 
Ojców Bernardynów. Po powstaniu styczniowym zlikwidowano większość klasztorów, a konwent kazimierski 
wyznaczono na „etatowy”. Ostatni Bernardyn opuścił klasztor w 1898 roku. Kościół przeznaczono na kościół 
rektorski i w takim stanie dotrwał on do przybycia Misjonarzy Świętej Rodziny. Zob. T. Dusza MSF. 50 lat 
działalności. Dz. cyt. s. 52-55.  
512 Por. Acta sessionum Governationis Generalis. Tom II. II C 2.1. s. 110. 
513 Por. Posłaniec Świętej Rodziny. Górka Klasztorna. Rok XXII. 3 (1931). s. 42-43. 
514 Por. List ks. Kuczery do Biskupa Zdzitowieckiego z 6 marca 1922 roku. AKDWL zak. I. s. 20. 
515 Por. F. Nolte MSF. Historische skizze 1919-1931. Dz. cyt.s. 126. 
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przejęcie klasztoru pobernardyńskiego w Górce Klasztorne516, zaproponowanego nam przez 
kard. Dalbora w marcu 1923 roku517. Ks. Kuczera przybył do Górki dnia 23 kwietnia 1923 
roku. Zarząd generalny na posiedzeniu w dniu 20 czerwca mianował ks. Kuczerę rektorem 
domu zakonnego w Górce Klasztornej z dniem 1 lipca 1923 roku 518 , zwalniając go 
jednocześnie z funkcji przełożonego w Kazimierzu Biskupim. Tak doszło do erekcji trzeciego 
domu Misjonarzy Świętej Rodziny na ziemiach polskich. Ks. Kuczera wraz z ks. Hoffmannem 
przygotowali część pomieszczeń mieszkalnych i szkolnych, tak, że w dniu 16 października 
można było otworzyć szkołę misyjną pod nazwą „Collegium Marianum”519. Należy tu 
podkreślić ogromną życzliwość mieszkańców Łobżenicy i gospodarzy z sąsiednich wiosek, 
którzy, widząc pustki w klasztorze i biedę, nie poskąpili ofiar materialnych i finansowych dla 
nowych mieszkańców klasztoru i opiekunów cudownego Obrazu matki Bożej Góreckiej.  

W 1925 roku podjęto decyzję, by studenci teologii odbywali studia na Uniwersytecie 
w Lublinie. Ostatecznie jednak podjęli oni studia w Krakowie. Podjęto więc w 1927 roku 
decyzję o zakupie domu i utworzeniu konwiktu dla studentów. Z końcem roku 
akademickiego 1928/29 zarząd generalny podjął decyzję o powrocie kleryków do Górki i 
sprzedaży domu520.  
 
 
2.  Dalszy rozwój Polskiej Prowincji 
 

Kolejne lata były dla Prowincji Polskiej okresem duchowego i materialnego rozwoju. Z 
każdym rokiem powiększał się stan personalny poszczególnych domów, bardzo szybko 
wzrastała też liczba uczniów w szkołach misyjnych. Np. w szkole w Wieluniu w 1921 roku 
było 62 uczniów, w 1923 – 60, 1926 – 78, 1929 – 83. Aż do wybuchu II wojny światowej 

 
516 Górka Klasztorna leży na północy Polski, niemal w samym środku regionu zwanego Krajna, na niewielkim 
wzniesieniu porośniętym dębami. Ziemia Krajeńska była niegdyś pokryta nieprzebytą, dziewiczą puszczą, 
jeziorami, bagnami i trzęsawiskami. To właśnie w tej puszczy, w miejscu dawnego kultu pogańskiego, w roku 
1079 pasterz pasący bydło ujrzał na ogromnym dębie Najświętszą Maryję Pannę. Było to pierwsze objawienie 
się Matki Bożej na ziemiach polskich. Po objawieniu, tryskająca z pobliskiego źródełka woda nabrała cudownych 
właściwości. Pierwszy kościół, prawdopodobnie na polecenie Bolesława Krzywoustego, zbudowali tu z 
dębowych bali w roku 1111 tzw. „Bracia Łobżeńscy". W kościele tym wisiał pierwszy obraz Matki Boskiej 
Góreckiej. W latach 1404 - 1550 sanktuarium opiekowali się mieszkający w Łobżenicy OO. Augustianie. Niestety 
pierwszy kościół został w 1575 r. podpalony przez protestantkę Urszulę Krotowską. W 1591 r. protestanci 
zasypali kamieniami studzienkę z cudowną wodą. Jednak kult Matki Bożej przetrwał w tym świętym miejscu. W 
roku 1622 sprowadzono do Górki OO. Bernardynów, którzy rozbudzili na nowo w tym miejscu kult MB 
Góreckiej. W 1648 r. rozpoczęto budowę murowanego kościoła, który został konsekrowany w roku 1728. 
Nadano mu wówczas tytuł Niepokalanego Poczęcia NMP. Z roku 1680 pochodzi pierwsza wzmianka o 
cudownym obrazie Matki Bożej Góreckiej. Największym wydarzeniem w Górce w XVII stuleciu było założenie 
Bractwa Dobrego Pasterza, którego celem było uproszenie dobrej i szczęśliwej śmierci. W wieku XVIII wzrasta 
religijność i pobożność wiernych w okolicach Górki, wzmaga się też ruch pielgrzymkowy, jest to również okres 
wielkich cudów zdziałanych za przyczyną MB Góreckiej. Są częste przypadki przejścia z protestantyzmu na 
katolicyzm, a nawet przyjęcia chrztu przez Żydów. W połowie XIX wieku, w wyniku kasaty zakonu ogłoszonej 
przez zaborcę pruskiego, umiera ostatni z mieszkających tu Bernardynów. W roku 1907 następuje kolejny pożar 
kościoła. W nocy z 24 na 25 kwietnia płonie ołtarz główny wraz z cudownym obrazem. Prawdopodobnie kościół 
został najpierw okradziony, a następnie, w celu zatarcia śladów, podpalony. Ks. Leon Raczkowski bardzo szybko 
odnowił kościół i sporządził prowizoryczną kopię obrazu. W roku 1923 sanktuarium zyskuje nowych opiekunów 
- Misjonarzy Świętej Rodziny. To właśnie oni odnowili życie religijne w Sanktuarium, które od chwili ich 
przybycia nazwano Górką Klasztorną. Por. P. Krupa MSF. Polska Prowincja Misjonarzy Świętej Rodziny – historia 
i teraźniejszość. W: MSF-intern 1/1999. Rzym 1999. s. 9-10. 
517 Por. F. Nolte MSF. Historische skizze 1919-1931. Dz. cyt.s. 357. 
518 Por. Acta sessionum Governationis Generalis. Tom II. II C 2.1. s. 134. 
519 Por. F. Nolte MSF. Historische skizze 1919-1931. Dz. cyt. s. 358. 
520 Por. Tamże. s. 578. 
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liczba uczniów oscylowała między 50 a 60521. Kolejnymi przełożonymi w Wieluniu, za których 
następował rozwój domu, byli ks. Świerc, ks. Kuchta i ks. Drzewiecki. Wszyscy księża 
pracujący w naszych domach udzielali się też aktywnie w pracy rekolekcyjno-misyjnej w 
wielu parafiach.  

W Kazimierzu Biskupim, dnia 14 października 1921 roku przeżywano pierwszą wielką 
uroczystość. Tego dnia śluby wieczyste złożył br. Kazimierz Woźniak. Z kolei 18 lutego 1922 
roku wyświęcono na kapłana pierwszego w Polsce Misjonarza Świętej Rodziny – Jana 
Głowińskiego, a 20 czerwca drugiego – Jana Górnego. Obydwu wyświęcił we Włocławku bp 
Zdzitowiecki522. Kolejni kapłani zostali wyświęceni w czerwcu 1923 roku. Byli to Józef Miczka, 
Józef Drzyzga i Reinhard Much. Z roku na rok przybywało w Kazimierzu uczniów i kleryków. 
W styczniu 1926 roku, ks. Piotr Zawada informuje Kurię Biskupią we Włocławku, że w 
klasztorze mieszka 3 księży, 3 braci, „ponadto mamy 100 uczniów i pięciu postulantów”523. 
Obok wykładów, klerycy pomagali też w uprawie należącej do klasztoru ziemi. W roku 1925 
przeniesiono wszystkich kleryków do Górki Klasztornej.  

Dnia 12 stycznia 1925 roku zarząd generalny postanawia przenieść nowicjat z 
Wielunia do Górki, a dwa miesiące później przeniesiono również do Górki wszystkich 
kleryków z Kazimierza Biskupiego 524 . Dom w Górce wypełnił się więc klerykami i 
nowicjuszami, którzy pomagali również w pracach polowych. We wrześniu 1925 roku 
rekolekcje dla wszystkich przeprowadził O. Kwiatkowski, jezuita. W czasie tych rekolekcji 
nauczył on wszystkich pieśni „Matko ma, zakonie mój”, która z czasem stała się pieśnią 
naszej Prowincji, śpiewaną podczas największych uroczystości525. Dom górecki rozwijał się 
dynamicznie pod rządami ks. Hoffmanna oraz ks. Myrwy. Do Górki przeniesiono także 
drukarnię z Kazimierza Biskupiego.  
 
 
2.1.  Działalność wydawnicza do 1939 roku526 
 

Ksiądz Antoni Kuczera zdawał sobie sprawę jak dużą rolę w rozszerzaniu zasięgu 
pisma odgrywa propaganda, dlatego gdy tylko poprawiły się warunki personalne, poczynił 
odpowiednie kroki. Już na początku marca 1926 roku wysłał kleryków z Górki Klasztornej do 
licznych miejscowości na terenach województw: poznańskiego i pomorskiego w celach 
propagujących „Posłańca Świętej Rodziny”. Zwyczaj ten przyjął się na stałe i odtąd, co roku w 
okresie wakacyjnym klerycy odnawiali przedpłaty, zdobywali nowych czytelników tego pisma 
w coraz odleglejszych zakątkach Polski. Dzięki tym wysiłkom nakład systematycznie wzrastał: 
i tak w roku 1927 wynosił czternaście i pół tysiąca egzemplarzy, w 1928 osiemnaście tysięcy 
egzemplarzy, aby w roku 1931 osiągnąć liczbę dwudziestu ośmiu tysięcy egzemplarzy. Poza 
miesięcznikiem wydawnictwo udostępniało w sprzedaży książki Ojca Założyciela, tłumaczone 
na język polski. Już w roku 1926 ukazała się „Książka "dla wszystkich” w nakładzie pięciu 
tysięcy egzemplarzy, w 1927 roku „Dziewica chrześcijańska w szkole Świętych”, „Matka 
według serca Bożego” i „Książka dla dzieci". Ta ostatnia pozycja książkowa wyszła spod prasy 
w roku 1928, ofertę uzupełniono także modlitewnikiem pod tytułem „Przewodnik do nieba" 
autorstwa Antoniego Kuczery. 

 
521 Por. Fr. Napierała MSF. Zgromadzenie księży Misjonarzy Św. Rodziny w Polsce. Kazimierz Biskupi- Bąblin 
1955. s. 6-10. 
522 Por. G. Górnik MSF. Wyższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Świętej Rodziny w Polsce w latach 1921-
1945. Kazimierz Biskupi 1992. s. 19-20 
523 Por. List ks. Zawady z 13 stycznia 1926 roku. AKDWL zak. I. s. 100. 
524 Por. Acta sessionum Governationis Generalis. Tom II. II C 2.1. s. 151, 155. 
525 Por. T. Dusza MSF. 50 lat działalności. Dz. cyt. s. 130. 
526 Por. A. Felcyn. Posłaniec Świętej Rodziny (1923-1939). Toruń 2001. s. 30-34. 
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Kiedy w 1931 roku ksiądz Antoni Kuczera oddał się całkowicie pracy rekolekcyjno-
misyjnej w kraju, kierownictwo nad wydawnictwem przejął ksiądz Józef Kuchta. W 1932 roku 
otrzymał on jednak dodatkową funkcje ekonoma pro - prowincjalnego. Nic więc dziwnego, 
że już w pierwszych dniach sierpnia przyszłego roku Prezydium Prowincjalne przeznaczyło do 
pomocy w wydawnictwie neoprezbitera Bolesława Wysockiego, który w roku 1934 
ostatecznie przejął stanowisko kierownika. Za jego czasów pismo to było najbardziej 
atrakcyjne pod względem treści i szaty graficznej. W tym również okresie umiejętnie 
zorganizowano propagandę pisma, powierzając ją głównie braciom zakonnym. Kolportażem 
zajmowało się wówczas od trzynastu do piętnastu braci zakonnych. Ksiądz redaktor zaś 
osobiście wyjeżdżał do biskupów diecezji poznańskiej, gnieźnieńskiej, włocławskiej, 
częstochowskiej, łódzkiej, katowickiej potem także chełmińskiej w celu uzyskania zezwoleń 
na rozpowszechnienie po parafiach swego miesięcznika. W roku 1934 liczba abonamentów 
spadła do dwudziestu siedmiu i pół tysiąca, a w 1935 roku do dwudziestu pięciu tysięcy. Były 
to jednak problemy przejściowe i dzięki staraniom ówczesnego kierownika zostały 
rozwiązane. Także nakład „Posłańca” już wkrótce wzrósł do trzydziestu jeden tysięcy 
egzemplarzy w roku 1937, a w roku 1939 sięgnął pięćdziesięciu tysięcy egzemplarzy. 
Drukarnia ponadto powiększyła nakład ofert książkowych o następujące pozycje: „Biografia 
Małgorzaty Sinclair zwykłej robotnicy szkockiej” oraz „Nowenna do Małgorzaty Sinclair” - 
bogato ilustrowana. Wydano także specjalne numery „Posłańca" w roku 1931 na 
dziesięciolecie pobytu zgromadzenia w Polsce i w roku 1934, w którym opisano dwudziesto-
pięcioletni dorobek tego pisma. 

W pierwszych miesiącach 1938 roku prowincjalat zakupił nową maszynę drukarską w 
Wurtzburgu. Był to linotyp rzędu „stereotypowego”. Kosztował wówczas szesnaście tysięcy 
złotych. Zakup ten był bardzo ważny, ponieważ można było odtąd, zwłaszcza przy 
wydawaniu książek, przechowywać odlewy, aby gdy zajdzie potrzeba wznowienia nakładu, 
móc je ponownie użyć. Zmieniono również motor służący do napędu maszyny oraz do 
oświetlenia. Ponadto w użyciu były jeszcze dwie mniejsze maszyny: jedna ręczna i druga tzw. 
„pedałówka”. Tak zorganizowane zaplecze sprzyjało rozwojowi wydawnictwa. Mogło ono 
wydawać w dużym nakładzie „Posłańca", wznawiać niektóre pozycje książkowe oraz 
drukować nowe takie, jak np. „Jakie jest moje powołanie" i „Co mam radzić o wyborze 
stanu". Proponowane przez drukarnie wydania książkowe posiadały dwie ceny. Książki w 
sztywnych oprawach były droższe o jedną trzecią od broszurowanych. Cena zaś kształtowała 
się w granicach: od sześćdziesięciu groszy za cienką broszurkę do trzech złotych za książkę o 
formacie 19x13cm, obejmującą trzysta, czterysta stron w ładnej oprawie. Ponadto 
drukowano obrazy w technice drukarskiej zwanej heliochromem - światłodrukiem. Czysty 
dochód ze sprzedaży „Posłańca”, książek i obrazów przeznaczany był na utrzymanie i 
wykształcenie misjonarzy.  
 
 
2.2.  Rozwój Prowincji do roku 1939 
 

Gdy polska część Zgromadzenia rozwinęła się dynamicznie, zarząd generalny, widząc 
niespodziewany i dynamiczny rozwój domów i wzrost liczby członków, podjął decyzję dnia 9 
lipca 1928 roku o utworzeniu odrębnej pro-prowincji (quasi-prowincji)527. Na tym samym 
posiedzeniu zarząd generalny mianował ks. Antoniego Kuczerę pro-prowincjałem, dając mu 
do pomocy asystentów: ks. Myrwę i ks. Zawadę. Ekonomem prowincjalnym został 

 
527 Por. Acta sessionum Governationis Generalis. Tom III. II C 2.1. s. 37. Decyzję tę ogłoszono pismem z dnia 25 
sierpnia 1928 roku. 



 108 

mianowany ks. Boronowski. W chwili utworzenia, pro-prowincja polska liczyła: 13 księży, 35 
kleryków, 13 braci i 168 uczniów528. 

Z racji wielkiego napływu uczniów, szkoły w Wieluniu i Kazimierzu Biskupim nie były 
w stanie ich pomieścić. Dlatego też rozpoczęto poszukiwania nowej siedziby. Czysty 
przypadek sprawił, że rozpoczęto starania o zakup rezydencji w Kruszewie w archidiecezji 
gnieźnieńsko-poznańskiej. Zarząd generalny upoważnił polską pro-prowincję do zakupu 
posiadłości za własne środki529. Umowę podpisano w dniu 19 grudnia 1929 roku, a 8 marca 
1930 roku ks. Kuczera otrzymał od kard. Hlonda zgodę na otwarcie domu zakonnego. 
Pierwszym rektorem domu i przeniesionego z Górki seminarium został we wrześniu 1930 
roku ks. Zawada. 

Pięć lat po zakupie domu w Kruszewie, znów dała o sobie znać ciasnota 
mieszkaniowa. Podjęto więc decyzję o zakupie posiadłości w Bąblinie530. Dnia 14 marca 1935 
roku zarząd generalny wyraził zgodę na zakup posiadłości531. Pierwszym przełożonym został 
mianowany 25 czerwca 1935 roku ks. Zawada. Ks. Kard. Hlond wyraził zgodę na erygowanie 
domu zakonnego pismem z 27 marca 1935 roku532. 

W maju 1935 roku odbyła się wizytacja generalna polskiej pro-prowincji, a w dniach 
25-29 czerwca miała miejsce pierwsza kapituła pro-prowincjalna w Bąblinie. Jej obradom 
przewodniczył ojciec generał A. Trampe. W czasie obrad poruszono wszystkie istotne dla 
życia problemy. Ks. Generał wezwał, by być przykładem dla innych i żyć pod ochroną Świętej 
Rodziny533. 

Dnia 1 września 1935 roku w Górce Klasztornej odbyła się uroczystość pożegnania 
pierwszych misjonarzy wyjeżdżających na misje zagraniczne. Byli to ks. Józef Krauze i ks. 
Władysław Szulc, którzy udali się do pracy w Brazylii. Kolejnym, który opuścił Polskę, by 
głosić Dobrą Nowinę, był ks. Antoni Cieślak, który 24 lutego 1936 roku udał się do Teksasu534. 

Z początkiem roku 1936 roku zarząd generalny powiadomił o planowanej 
reorganizacji Zgromadzenia. Wystosowano do Stolicy Apostolskiej prośbę o podział 
zgromadzenia na prowincje. W liście okólnym ks. generał powiadomił wszystkich, że dnia 3 
lutego 1936 roku Kongregacja dała pozytywną odpowiedź535. We wrześniu mianowano ks. 
Piotra Zawadę prowincjałem, a na siedzibę prowincjalatu wyznaczono dom w Górce 
Klasztornej. W początkach 1936 roku polska prowincja liczyła: 37 księży, 53 kleryków, 35 
braci i 19 nowicjuszy oraz 170 uczniów536. 

Z początkiem roku 1938 zapadła decyzja o zakupieniu nowej posiadłości w Wielkim 
Klinczu. Były to opustoszałe budynki dawnych koszar wojskowych. Ks. Zawada tak 
motywował potrzebę nowej siedziby: „Zakup nowego obiektu jest bardzo potrzebny. 
Obecnie nie mamy miejsca dla braci ani ojców duchownych. Nie możemy przyjmować 
dalszych braci, z braku miejsc... Jeśli niezbędne prace remontowe zostaną zakończone, 

 
528 Por. T. Dusza MSF. 50 lat działalności. Dz. cyt. s. 163. 
529 Por. Acta sessionum Governationis Generalis. Tom III. II C 2.1. s. 59. 
530 Był to zamek, dawniejsza posiadłość wraz z gruntami i lasem, niegdyś był własnością szlachecką. W czasach 
pruskich odebrano go właścicielowi i przeznaczono na ośrodek wypoczynkowy kolejarzy. Po I wojnie światowej 
istniał tu ośrodek wypoczynkowy dla polskich kolejarzy. 
531 Por. Acta sessionum Governationis Generalis. Tom III. II C 2.1. s. 142. 
532 Por. F. Nolte MSF. Historische skizze der Kongregation der Missionare ven der Heiligen Familie 1931-1936. 
Betzdorf 1951. s. 612-614. Prawdopodobnie wcześniej udzielono zgody ustnie. 
533 Por. Tamże. s. 599-600. 
534 Por. Fr. Napierała MSF. Zgromadzenie księży Misjonarzy Św. Rodziny w Polsce. Kazimierz Biskupi- Bąblin 
1955. s. 44-45. 
535 Por. F. Nolte MSF. Historische skizze der Kongregation der Missionare ven der Heiligen Familie 1936-1944. 
Betzdorf 1952. s. 544-545. 
536 Por. T. Dusza MSF. 50 lat działalności. Dz. cyt. s. 218. 
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chcemy tam otworzyć szkołę...”537. Dom zakupiono 8 kwietnia 1938 roku, a 30 kwietnia 
zarząd generalny mianował ks. Kuchtę pierwszym rektorem domu w Wielkim Klinczu538. 

Na przełomie lat 1938/39 odbyła się wizytacja generalna, którą przeprowadził ks. 
Trampe. W sprawozdaniu z tej wizytacji czytamy jego słowa: „Przy okazji wizytacji 
kanonicznej, która trwała od 16 grudnia 1938 do 7 lutego 1939 roku, mogliśmy się przekonać 
ile dobrego uczyniono w polskiej Prowincji. Napotkaliśmy dusze, które z całych sił wspierały 
rozwój, a dla jednomyślności gotowe były ponosić ofiary. Wszystkim im składam serdeczne 
podziękowania. Pragnę tu przytoczyć słowa naszego Założyciela: „Jeśli jedni i drudzy 
wszystko dobrze czynią, dlaczego nie robią tego inni? Wszyscy mają te same duchowe 
zadania do wykonania, wszyscy mogą doznać łaski, przyjmować te same sakramenty święte, 
a wyniki są tak różne!”. Co przede wszystkim w polskiej Prowincji jest potrzebne, to jedność 
w działaniu, jedność w dążeniu do celu, jedność w przedsięwzięciach, a szczególnie jedność 
w słowach, które często są przyczyną braku jedności. Podstawę jedności tworzą reguły i 
tradycja, która pozostawił nam nasz Założyciel”539. 

Wielkim wydarzeniem roku 1939 była kapituła prowincjalna, która obradowała w 
dniach 10-11 sierpnia w Bąblinie540. W czasie tej kapituły szeroko omówiono kwestie 
karności życia zakonnego. Podczas kapituły omówiono również sprawę ewentualnego 
wybuchu wojny, zgodnie ze wskazaniami Episkopatu i poszczególnych biskupów. Na 
posiedzeniu w dniu 22 sierpnia 1939 roku zarząd generalny mianował nowy zarząd 
prowincjalny541. Prowincjałem został ks. Kuczera, a asystentami ks. Łazarz i ks. Bederski. 
Niestety z powodu wybuchu II wojny światowej, postanowienia zarządu nie dotarły już do 
polskiej Prowincji. 
 
 
3.  Polska Prowincja w czasie II wojny światowej 
 
 Dynamiczny rozwój polskiej prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny zahamowała i 
zniweczyła II wojna światowa, która wybuchła w Polsce 1 września 1939 roku. Domy zakonne 
polskiej prowincji znalazły się szybko pod okupacją hitlerowską. Znajdowały się one na 
terenach utworzonych przez Niemców okręgów, nadwarciańskim i gdańskim. Stosowano tu 
różne represje. Wysiedlano księży do Generalnej Guberni, zamykano w obozach śmierci, 
wyznaczano tylko jednego kapłana do posługi duszpasterskiej na terenie całego powiatu. 
Domy zakonne wraz z kościołami zamieniano na obozy przejściowe lub na magazyny. 

W momencie wybuchu wojny polska Prowincja liczyła: 64 kapłanów (+ 12 pracujących 
na misjach), 58 kleryków, 47 braci i 16 nowicjuszy. W szkołach misyjnych kształciło się łącznie 
170 uczniów542. Spośród 6 domów Prowincji, aż 5 znajdowało się blisko granicy z Niemcami. 
Znalazły się one bardzo szybko w rękach niemieckich. Jako ostatni, 13 września, został zajęty 
Kazimierz Biskupi543. Wskutek braku informacji, nadal nie wiedziano, kto został mianowany 
Prowincjałem i dlatego urząd ten sprawował ks. Zawada, rezydujący w Górce. Z chwilą 
wybuchu II wojny światowej nastąpiło formalne rozbicie życia zakonnego i rozproszenie 
członków polskiej Prowincji. 

 
537 Por. F. Nolte MSF. Historische skizze1936-1944. Dz. cyt. s. 545. 
538 Por. Acta sessionum Governationis Generalis. Tom IV. II C 2.1. s. 71-72. 
539 Por. F. Nolte MSF. Historische skizze1936-1944. Dz. cyt. s. 546. 
540 Por. Tamże. s. 548. 
541 Por. Acta sessionum Governationis Generalis. Tom IV. II C 2.1. s. 93-94. 
542 Por. T. Dusza MSF. 50 lat działalności. Dz. cyt. s. 274. 
543 Por. Tamże. s. 275. 
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W Wieluniu w styczniu 1940 roku księża i bracia otrzymali nakaz opuszczenia 
klasztoru i zostali internowani do tzw. „Generalnej Guberni” a sam klasztor władze 
okupacyjne przeznaczyły na tymczasowy obóz dla 7 tysięcy żydów zebranych z miasta i 
okolicy. Jesienią 1941 roku żydzi zostali wywiezieni do obozów śmierci a dwóch księży 
przebywających jeszcze w mieście deportowano wraz z księżmi z okolicy do Dachau. 

W Kazimierzu Biskupim na początku września 1939 roku Niemcy w krótkim czasie 
klasztor zamienili na tymczasowy obóz. Z województwa poznańskiego przywieziono ponad 
50 księży, pracowników kurii biskupiej i profesorów seminarium poznańskiego i ulokowano 
ich w Kazimierzu Biskupim. Z tą chwilą rozpoczęła się gehenna polskich kapłanów – 
męczenników. W pierwszej połowie roku 1940 wywieziono księży do Dachau (braciom 
zakonnym pozwolono wrócić do rodzin). Kościół i klasztor na cały okres wojny zamieniono na 
spichlerz544. 

Straszne chwile przeżywali domownicy Górki Klasztornej545. W październiku 1939 
roku gestapo z klasztoru uczyniło więzienie dla księży, przedstawicieli inteligencji polskiej i 
Żydów, otaczając go drutem kolczastym. 12 listopada w nocy nadjechali oprawcy i wszystkim 
zakonnikom dano 5 minut na ubranie się, następnie każdemu skrępowano ręce drutem 
kolczastym i wszystkich wywieziono. Zostali oni rozstrzelani w Paterku koło Nakła. Było 
wśród nich 5 księży z Prowincjałem ks. Piotrem Zawadą i 25 braci zakonnych. Po likwidacji 
wszystkich mieszkańców Górki, zrabowano cały majątek klasztoru. Ocalał jedynie cudowny 
obraz Matki Bożej Góreckiej, dzięki odwadze i ofiarności panów Boruckiego i Nowickiego, 
pracowników muzeum w Bydgoszczy, którym udało się przechować obraz jako zabytek546. Z 

 
544 Por. Fr. Napierała MSF. Zgromadzenie księży Misjonarzy. Dz. cyt. s. 22-23. 
545 Szczegółową historię domu góreckiego w czasie II wojny światowej przedstawił Z. Kruża MSF w książce 
„Swastyka nad Górką Klasztorną”. Wyd. 3. Górka Klasztorna 1987. Tam też znajduje się opis śmierci 
męczenników góreckich. 
546 Tekst listu wręczonego przez Pana Boguckiego księdzu Prowincjałowi Szajorowi w Górce Klasztornej w 
sierpniu 1947 roku: „Na życzenie Wielebnego Duchowieństwa ze Zgromadzenia św. Rodziny szkicuję w krótkim 
zarysie przebieg uratowania od zniszczenie drogich pamiątek kościoła w Górce Klasztornej pow. Wyrzyskiego. 
W pierwszych latach wojny przydzielono mnie jako rzeczoznawcę delegatowi generalnego powiernika w 
Berlinie (Generaltreuhander) przy zabezpieczeniu dzieł sztuki. Delegatem był artysta malarz SS Sturmfuhrer 
Johann Wilhelm Dettenberg z SD (Sieharheitedienst). W zabezpieczeniu brał udział również dr Konrad Kothe, 
dyrektor Muzeum Miejskiego w Bydgoszczy. W powiecie Wyrzyskim zatrzymaliśmy się w Łobżenicy, gdzie 
siostrze byłego proboszcza śp. Szałkowskiego delegat powierzył dalsze zatrzymanie kluczy i opiekę nad 
kościołem. Tutaj szepnęła mi pani Szałkowska, abym udał się do Górki Klasztornej, gdzie będę potrzebny. dużo 
słyszałem o cudownym obrazie Matki Boskiej Góreckiej, o pięknym położeniu klasztoru, ale nigdy jeszcze tam 
nie byłem. Klasztor sam był otoczony wysokim parkanem z drutu kolczastego, a za drutem trzymano jeńców 
angielskich. Komendantowi odwachu przedstawia komendant Dettenberg cel naszej wizyty, aby obejrzeć 
kościół. W kościele — widzę — wszystko leży w nieładzie: poprzewracane krzyże, lichtarze, obrusy na podłodze, 
jakaś trumienka otwarta na bocznym ołtarzu. W zakrystii szaty liturgiczne na podłodze (ornaty, kapy, alby, 
komże). Wracam do wielkiego ołtarza. I tutaj widzę, że jakaś zbrodnicza i świętokradzka ręka działała. Obrazu 
cudownego jeszcze nie ujrzałem, gdyż był zasłonięty drugim obrazem Matki Boskiej Niepokalanej. Ktoś — nie 
wiem kto — powoli odsłania górny obraz, a moim oczom ukazuje się piękny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem 
Jezus na ręce w srebrnej sukience. Odruchowo klękam na kolana i w tym momencie miałem dziwne uczucie, że 
tutaj należy coś zrobić, aby wszystko zabezpieczyć. Niemcy, którzy na mnie klęczącego patrzyli, nie 
przeszkadzali mi w moich rozmyślaniach. Słyszę tylko, jak mówią, że kościół i klasztor zostanie oddany do 
dyspozycji młodzieży niemieckiej na tzw. «Hitlerjugendburg», a wszystkie szaty na zbiór tkanin 
«Spinnstoffsamlung». O Boże, modlę się w duchu, nie dopuścić do tej profanacji i pragnę jak najprędzej wyjść z 
kościoła na powietrze, gdyż czuję ból koło serca i dziwne duszenie w gardle. Na podwórzu ktoś podchodzi do 
mnie. Był to — jak się później dowiedziałem polski robotnik podwórzowy i szepcze mi w kilku słowach, że na 
strychu klasztoru powiernik gospodarstwa (Treuhander) Ziemer przechowuje ukryte złote przedmioty. Na moją 
prośbę Sturmfuhrer Dettenberg zmusza Ziemera do wydania dobrze ukrytych rzeczy. W koszu od bielizny była 
monstrancja i 4 kielichy mszalne. Na dnie kosza dużo komunikantów i hostii. Komunikanty spaliłem w piecu na 
odwachu, a monstrancję i kielichy opakowane zabraliśmy do Bydgoszczy. Monstrancja jest srebrna i pozłacana, 
77,4 cm wysoka. U podstawy ma wyryty napis: «Jan z Grotkowa Grotkowski z Katarzyną N. Pannie Góreckiej — 
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opróżnionego klasztoru góreckiego okupanci czynią obóz dla angielskich jeńców wojennych, 
a następnie obóz szkoleniowy dla niemieckiej młodzieży. 

W Kruszewie wojna również odcisnęła swoje piętno. W pierwszych dniach września 
1939 roku aresztowano trzech księży i jednego kleryka i osadzono w więzieniu w Czarnkowie 
(klerycy i bracia krótko przed wybuchem wojny wyjechali do swoich domów rodzinnych). W 
klasztorze do końca wojny pozostało dwóch braci. Jeden z nich pracował jako ogrodnik a 
drugi pomagał w gospodarstwie. Sam klasztor kruszewski od 1940 do 1942 roku był 
zakładem wychowawczym dla członków partii hitlerowskiej NSDAP. Od roku 1945 klasztor 
zamieniono na szpital547. 

Dnia 1 września 1939 roku kuria poznańska zwróciła się z prośbą do rektora domu w 
Bąblinie o dwóch kapłanów dla duszpasterstwa polowego. Zgłosili się księża Deja i Figura. 
Klerycy i bracia zakonni pojechali do domów rodzinnych; dwóch księży aresztowano. Cały 
klasztor bąbliński zajęła policja niemiecka, a potem zamieniono klasztor na szkołę dla 
dziewcząt niemieckich z Hitlerjugend. Szkoła ta istniała aż do końca wojny548.  

Podobne losy spotkały nasz dom w Wielkim Klinczu, który został przez okupanta 
częściowo rozebrany. W części pozostałej domu urządzono początkowo pomieszczenia dla 

 
ofiarował 1680». Jeden kielich starszy o formach barokowych. A trzy dalsze są nowsze. Górka Klasztorna, a 
szczególnie obraz Matki Boskiej, nie daje mi spokoju. Wciąż wraca myśl, że należy prędko działać. Za zgodą i 
wspólnie z dyrektorem dr Kothem, kasztelanem Jakubem Nowickim, woźnym Franciszkiem Frelichowskim i 
szoferem Polakiem, wybieramy się samochodem ciężarowym do Górki. Tutaj nie robią nam trudności, gdyż dr 
Kothe ma pisma upoważniające do zabezpieczenia na powiat Wyrzyski. Teraz należało możliwie sprawnie i 
szybko pracować, gdyż dzień był krótki i dość ponury (r. 1943). Pierwsza nasza czynność była wydostać z 
wielkiego ołtarza cudowny obraz Matki Boskiej. Po sprawnym i fachowym majstrowaniu naszego kasztelana, 
obraz wnet wyjęto i zapakowano na samochodzie. Obraz sam jest malowany na płótnie, a następnie 
przymocowany na dość grubych deskach. Na płótnie znajduje się czerwony aksamit i sukienki srebrne 
częściowo pozłacane — 27 wot srebrnych i 3 medaliony z łańcuszkami, jeden różaniec srebrny, dwa łańcuszki 
srebrne i broszka pozłacane, 1 sznur pereł, 12 sznurków korali czerwonych, 1 sznur korali bursztynowych 
zapakowano osobno. Niezmiernie uradowani, że praca nam tak dobrze szła z ręki, zabraliśmy się ochoczo do 
pakowania drugiego obrazu do spuszczania (zasłaniania) i wszystkiego, co się tylko w zakrystii znajdowało. A 
było tu naprawdę co pakować: kapy, ornaty, dalmatyki, alby, komże, obrusy, bielizna kielichowa itd. Po 
niedługim czasie pojechaliśmy ponownie do Górki, aby resztę ruchomych przedmiotów zabrać — trumienkę ze 
spoczywającą Matką Boską, duże krzyże z korytarzy, chorągwie, antypendia, lichtarze, krzyże ołtarzowe, nawet 
ciężkie skórzane fotele przewieźliśmy do Bydgoszczy. Nadmienić chciałbym, że po zburzeniu przez okupanta 
Muzeum wraz z kościołem pojezuickim zmagazynowane były zbiory muzeum w byłym Lombardzie przy ulicy 
Pocztowej. I tutaj spoczywały dobrze zakonserwowane i jeszcze lepiej schowane i uratowane od zniszczenia 
drogie pamiątki Górki Klasztornej. Ale nie tylko Górka miała tutaj swój przytułek i przechowanie. Były tutaj 
rzeczy i z innych kościołów i moc pamiątek narodowych. Dość wspomnieć, że w piwnicy pod koksem leżały dwa 
dzwony 16 i 14 cetnarowe z kościoła farnego w Bydgoszczy. Nadszedł czas, że moje stanowisko jako Polaka było 
bardzo zagrożone. Bałem się o przechowywane pamiątki polskie, bałem się 0 przechowywane skarby 
kościołów. Należało wtajemniczyć jeszcze inne osoby. Rodzina Sikorskich z cmentarza nowofarnego w 
Bydgoszczy (syn klerykiem w zgromadzeniu MSF) przejęła część przechowywanych rzeczy do siebie na 
przechowanie. W drugiej połowie 1944 roku wysłano nas do przymusowych robót w okolice Aleksandrowa. 
Córka moja Aurelia w częstych przejazdach informowała mnie o stanie przechowywania. 
Po oswobodzeniu wróciły wszystkie pamiątki do Górki. Przewozem zajął się teraz ks. Walczak wraz z Barbarą 
Kwiatkowską. W niedzielę dnia 24 czerwca 1945 r. nastąpiło uroczyste odsłonięcie cudownie uratowanego 
obrazu. W podniosłym kazaniu wskazał ks. Prowincjał Kuczera na dziwne losy i koleje obrazu i zwracając się w 
stronę wielkiego ołtarza prosił Matkę Bożą o ukazanie swego oblicza. Nigdy nie widziałem tak z całego serca 
płynącego oczekiwania i łez radości, gdy Matka Boska Górecka powoli i pełnego niebiańskiego majestatu 
okazała swe oblicze. 
Wszyscy bez wyjątku padli na kolana i głośny szloch zapanował w świątyni. Dla nas, którzy byliśmy tylko 
narzędziem wykonawczym woli Matki Boskiej Góreckiej, ta piękna chwila zostanie na zawsze w trwałej 
pamięci” (—) Kazimierz Borucki — Dyrektor Muzeum Miejskiego. Por. Z. Kruża. Swastyka. Dz. cyt. s. 63-64. 
547 Por. Fr. Napierała MSF. Zgromadzenie księży Misjonarzy. Dz. cyt. s. 58-59. 
548 Por. Tamże. s. 63. 
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młodzieży z Hitlerjugend, a następnie był tam obóz przejściowym dla niemieckich 
przesiedleńców549. 
 
 
3.1.  Sługa Boży Ks. Edmund Kałas MSF – męczeńska śmierć za wiarę550 
 

Edmund Kałas wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny w roku 1923, 
jako 24 letni mężczyzna. W czasie studiów odznaczał się szczerą i głęboką pobożnością. U 
stóp Matki Bożej w Górce Klasztornej rozwijała się jego pobożność maryjna. 13 czerwca 1932 
roku, z rąk kard. Hlonda, przyjął święcenia kapłańskie. Był profesorem i prefektem w 
kolegium wieluńskim. Wykazał się też jako gorliwy duszpasterz i spowiednik. W 1935 roku 
został mianowany mistrzem nowicjatu w Górce Klasztornej.  

Okupacja hitlerowska zastała go we Francji. W roku 1940 został kapelanem obozu 
byłych kombatantów w Livron par Caylus. Jako duszpasterz pracował w schronisku w 
Alvignac, potem w Montlucon, aż wreszcie podjął pracę duszpasterską w jednym z 
największych ośrodków polskich w środkowej Francji, w Rossieres.  

Gestapo aresztowało Ks. Kałasa jako kuriera organizacji „Visigoths-Lorraine” za 
kolportowanie broszury, demaskującej zbrodnie hitlerowskie w Polsce. Udzielał też 
sakramentów świętych konającym więźniom, co było w obozie zabronione. Najpierw został 
osadzony w więzieniu Bourges i Compiegne, a później wywieziony do obozu z Mauthausen. 
Do obozu w Mauthausen przybył w grupie 987 więźniów politycznych, w dniu 22 kwietnia 
1943 roku. Jako francuski więzień polityczny otrzymał numer 28 187.  

Obóz koncentracyjny w Mauthausen, 28 kilometrów od Linzu, został oficjalnie 
otwarty 9 sierpnia 1938 roku. Pierwszymi ofiarami terroru hitlerowskiego byli w 1939 r. 
Czesi, a następnie Polacy. Z Polski, w pierwszej kolejności, wywożono do Mauthausen 
„inteligencję”.  

Więzień nie-Niemiec musiał we wszystkich sytuacjach, np. przy pobieraniu jedzenia, 
w umywalni, czy wchodzeniu do izby, ustępować więźniowi Niemcowi. Więzień miał tylko 
numer, bez nazwiska, był przydzielonym do bloku i komanda, których samowolnie nie mógł 
opuścić. Na straży tych rygorów stała komendantura z nieograniczoną władzą i cała 
hierarchia obozowych funkcyjnych, pasożytujących na masie więźniów. Do karnej kompanii 
przekazywała komendantura w latach 1940-1943 wszystkich Żydów i więźniów, których 
gestapo przysyłało do obozu z odpowiednią adnotacją o szczególnym traktowaniu. W tej 
grupie więźniów znalazł się Ks. Edmund Kałas MSF. Więźniowie w karnej kompanii nie mieli 
żadnej ochrony, po prostu traktowano ich jak przedmioty, nie mieli też prawa do 
odpoczynku. Surowy reżim prowadził do całkowitego zniewolenia więźnia, odebrania mu 
wszelkich praw, odmówienia godności ludzkiej, zepchnięcia do roli maszyny, wykonującej 
narzucone prace. Wyjątkowo brutalnie obchodzono się z duchownymi. Zazwyczaj księży 
wywożono do Dachau.  

W obozie w Mauthausen, jak i przed aresztowaniem w czasie okupacji we Francji, Ks. 
Edmund Kałas myślał o śmierci, do której starał się być dobrze przygotowany. Wielką wagę 
przywiązywał do modlitwy, która pomogła mu wytrwać w wierności Bogu do końca swojego 
życia. Żył przekonaniem, że nic nie zastąpi potęgi modlitwy, szczególnie w najtrudniejszych 
chwilach doświadczeń i cierpień.  

 
549 Por. Tamże. s. 66-67. 
550 Por. J. Łapiński MSF. Sługa Boży Ks. Edmund Kałas MSF męczennik z Mauthausen (1889-1943). W: Posłaniec 
Świętej Rodziny 479/480(2004). s. 10-11; J. Łapiński MSF. Kapłan według serca Bożego. W: Posłaniec Świętej 
Rodziny 482(2004). s. 4-6. 
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Był świadomy swojego powołania kapłańsko-zakonno-misjonarskiego do ostatnich 
chwil życia. Zawsze był gotowym do niesienia pomocy innym, w obozie śmierci z narażeniem 
życia pomagał współwięźniom. W ostatnich tygodniach życia w obozie śmierci Mauthausen 
wyróżniał się jako człowiek wielkiej wiary w Boga, gorliwości i całkowitej ufności woli Bożej. 
Zachęcał innych do zgadzania się z wolą Bożą, nawet w obliczu śmierci. Wiernie, z radością 
realizował swoje powołanie, nigdy nie narzekał na przeciwności.  

Liczne listy, które pisał do Ojca Generała w Grave, w Holandii i do współbraci w Polsce 
świadczą o wyjątkowym posłuszeństwie, pokorze i wielkiej kulturze osobistej. Grzeczność w 
życiu Ks. Kałasa wydawała się aż do przesady. Miły, grzeczny i życzliwy stosunek do innych, 
zarówno do współbraci, jak i do swoich wychowanków, to wyjątkowa cecha osobowości Ks. 
Kałasa.  

Ks. Edmund Kałas MSF został zamordowany w dniu 7 czerwca 1943 roku w obozie 
koncentracyjnym w Mauthausen. Złożył ofiarę ze swego życia w obronie wiary, 
posłuszeństwa, wierności Kościołowi i Zgromadzeniu Misjonarzy Świętej Rodziny. Był 
gorliwym kapłanem do końca życia, do swej męczeńskiej śmierci. Pozostał wierny ideałom 
zakonnym do końca swojego życia. Przeżył zaledwie 44 lata. Już w dzieciństwie starał się 
budować zasady swojego życia na Ewangelii i na nauce Kościoła. Realizował swoje powołanie 
zakonne-misjonarskie na fundamencie wiary i miłości do Boga i Jego Matki Maryi. W godzinie 
najtrudniejszych doświadczeń wyróżniał się szczególnie wyostrzoną świadomością swej drogi 
powołania i swego przeznaczenia. Dlatego pozostał wierny do końca, także za cenę życia. 
Jakby sam dążył do męczeństwa.  

Proces beatyfikacyjny ks. Kałasa (wznowiony 17 września 2003 roku) ma ogromne 
znaczenie tak dla Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, jak i całego Kościoła. Są trudne 
czasy, jest kryzys autorytetów, poniżanie roli i wartości rodziny chrześcijańskiej, 
pomniejszanie znaczenia życia kapłańskiego i zakonnego, dlatego potrzebne są każdemu z 
nas wzorce jasne, przejrzyste i bliskie czasowo. Potrzebujemy w Zgromadzeniu zakonnym 
autentycznych przykładów całkowitego zawierzenia Bogu i oddania się na służbę Kościołowi, 
włącznie z gotowością oddania życia. 
 
 
3.2.  Statystyka strat wojennych polskiej Prowincji551 
 
 Dnia 9 maja 1945 roku zakończyła się II wojna światowa. Spowodowała ona ogromne 
straty. Tak wielu ludzi zginęło. Trudno było oszacować zniszczenia materialne.  

Oto zestawienie tragicznych losów członków polskiej prowincji Misjonarzy Świętej 
Rodziny: w obozach koncentracyjnych i w innych miejscach zagłady zginęli: księża: 
Kazimierczak (7.09.1939 - Ożarów), Dotka (17.12.1940), Bederski (7.02.1941), Pawłowski 
(18.06.1942), Świerc (27.07.1942), Skoblewski552 (16.04.1942), Zmysłowski (1943) - Dachau, 
Kałas (20.06.1945) - Mauthausen, Organiszczak (24.06.1945) - Bergen-Belsen; klerycy: Prudel 
(7.07.1941) - Gusen i Słodnik - 7.07.1941 - Oranienburg; kl. Józef Pawlak, bracia: Piotr 
Rukowski (1942) - Konin oraz Maciej Ostajewski (był w obozie w Gosławicach, zmarł w 1946 
r. na skutek utraty zdrowia); na frontach zginęli: ks. Franciszek Figura (10.07 1942 r.), kl. 
Franciszek Mazurek (1942 r.), kl. Napoleon Misztoft (1944r.) i kl. Ludwik Pańta - zginął w 
niewiadomym czasie; na przymusowych robotach w Niemczech zmarli: kl. Borowczyk, kl. 
Kozica, kl. Piotr Pawlak, kl. Pianowski; rozstrzelani 11/12.11.1939 r. koło Paterka: księża: 
Piotr Zawada - prowincjał, Józef Myrwa - mistrz nowicjatu braci, Wincenty Tomasz - 

 
551 Por. F. Nolte MSF. Historische skizze1936-1944. Dz. cyt. s. 576-577; Z. Kruża. Swastyka. Dz. cyt. s. 87-96; T. 
Dusza MSF. 50 lat działalności. Dz. cyt. s. 317-319. 
552 Opis męczeńskiej śmierci ks. Skoblewskiego podaje Z. Kruża. Swastyka. Dz. cyt. s. 101-103. 
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wykładowca teologii, Bolesław Wysocki - redaktor „Posłańca Świętej Rodziny" i Jan Górny; 
bracia: Ignacy Muzolf, Paschalis Gwiździel, Benedykt Gurda, Paweł Wilemski, Izydor 
Kiełczewski, Jan Ossowski, Metody Wilemski, Alojzy Grzywacz, Lucjan Białasik, Florian 
Juszkiewicz, Anioł Tomala, Dominik Wilemski, Eugeniusz Swornowski, Gerard Lewandowski, 
Zygmunt Łangowski, Hilary Brugman, Jacek Murawski, Benon Draeger, Bernard Jabłoński; 
nowicjusze: Feliks Sendroby, Bonawentura Łoniewski, Kleofas Biedrzycki; postulanci: 
Kazimierz Łukaszewski, Konrad Czapiewski i Stanisław Kalisz. 

Polska prowincja Misjonarzy Świętej Rodziny straciła ogółem na skutek wojny 52 
swoich członków: 15 księży, 11 kleryków i 26 braci zakonnych. Pozostało przy życiu 55 księży, 
z których 44 przebywało w Polsce, a 11 poza granicami kraju. Spośród przedwojennych 
kleryków wróciło do Zgromadzenia 13 oraz dwóch kandydatów, którzy nie zdążyli przed 
wojną odbyć nowicjatu. Do życia zakonnego powróciło 13 braci, dwóch zaś pozostawało 
poza granicami Polski. 

Sytuacja materialna domów zakonnych przedstawiała się również niekorzystnie. W 
Wieluniu zniszczono wnętrze i dach w kościele. Dwie trzecie domu zakonnego legło w 
gruzach. Całkowicie zdewastowane zostały zabudowania gospodarcze. W Kazimierzu 
Biskupim kościół zamieniono na spichlerz; ocalały jednak ołtarze, gdyż odgrodzono je 
deskami. Do połowy maja 1945 r. dom był zajęty przez wojsko radzieckie. Po jego odejściu 
pozostały tylko gołe ściany. Nie oszczędzono żadnych mebli ani też żadnego inwentarza. W 
Górce Klasztornej kościół ocalał, ale wnętrze domu oraz budynki gospodarcze zostały 
całkowicie zniszczone. Z drukarni nie pozostało ani śladu. W Kruszewie dom do lipca 1945 
roku był również zajęty przez wojsko radzieckie. I tu, podobnie jak w Kazimierzu, żołnierze 
pozostawili gołe ściany bez okien i drzwi. W oficynie mieszkali lokatorzy, a ziemia znajdowała 
się w rękach dzierżawcy. W Bąblinie zniszczone zostało wnętrze domu i dach oraz „wilka”. 
Nie było żadnych mebli. W Wielkim Klinczu dawne koszary, które miały być przerobione na 
szkołę misyjną, służyły jako obóz dla wysiedlanych Niemców aż do 3 lipca 1946 roku. Dom 
zakonny zajmowali lokatorzy i księża mogli otrzymać do swojej dyspozycji tylko kilka 
pomieszczeń.  
 
 
4.  Odbudowa i rozwój Prowincji polskiej po II wojnie światowej 
 

Po zakończeniu wojny okazało się, że wielu księży i kleryków przeszło do kleru 
diecezjalnego bądź nie wróciło do kapłaństwa i życia zakonnego. Na skutek zmiany granic 
państwowych trzy domy Prowincji wschodnioniemieckiej znalazły się na terenie Polski: 
Szczytna Kłodzka, Długopole - Zdrój i Bińcze. W maju 1945 r. wznowiono działalność 
Wyższego Seminarium Duchownego w Bąblinie, a w 1946 r. wyświęcono pierwszych po 
wojnie kapłanów. 17 marca 1946 roku święcenia kapłańskie otrzymali: Wilhelm Myśliwiec, 
Franciszek Rumanowski, Franciszek Napierała i Józef Sznajder, 15 grudnia 1946 r. Stanisław 
Brzęczek, a 15 lutego 1948 r. Edwin Szweda i Franciszek Giecołd553. W marcu 1946 
wznowiono nowicjat. 
 
 
4.1.  Organizacja i życie Prowincji w pierwszych latach po wojnie 
 

W lutym 1945 roku podjęto pracę duszpasterską w parafii Kiszewo, a w kwietniu 1945 
roku w parafii w Złotowie. Z kolei w 1946 roku oddano kościół i dom w Wieluniu diecezji 

 
553 Por. MSF-100 lat. Dz. cyt. s. 81-82.  
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częstochowskiej554. Z dniem 4 lutego 1946 roku ks. Stanisław Krieger objął placówkę Bińcze, 
a następnie rozpoczął pracę jako administrator parafii Uniechów. W tym samym czasie, w 
imieniu Prowincji, ks. Drzazga objął parafię św. Rodziny w Gliwicach. Od 3 kwietnia 1946 
roku polscy księża, w miejsce deportowanych księży niemieckich, objęli parafię w 
Szczytnej555, gdzie otwarto niższe seminarium. Następne otwarto w Kruszewie i Bąblinie. 

Ks. Kuczera sprawował urząd Prowincjała na mocy przedwojennej nominacji. W 1946 
roku mianowano Prowincjałem ks. Szajora, który urząd objął w 1947 roku556. Niestety, nie 
udało się uzyskać zgody na reaktywowanie wydawnictwa i drukowanie „Posłańca Świętej 
Rodziny”557.  

Życie w Prowincji zaczęło się stopniowo normować od roku 1947. Niestety, w latach 
1945-1950, polska Prowincja straciła na rzecz diecezji aż 21 kapłanów.  

Komunistyczny rząd polski coraz silniej atakował Kościół Katolicki. W oparciu o 
ustawę o likwidacji majątków kościelnych odebrano Polskiej Prowincji ziemię i 
upaństwowione wcześniej lasy. W obawie przed planowaną likwidacją zakonów i 
zgromadzeń zarząd prowincjalny postanowił zatrudnić jak najwięcej księży w 
duszpasterstwie parafialnym. W celu ratowania kaplicy zamkowej utworzono 5 stycznia 1950 
roku parafię przy kaplicy na Szczytniku. Władze państwowe zarządziły zamknięcie niższych 
seminariów, a następnie odebrały budynki, w których mieściły się te seminaria. W dniach 2-3 
lipca 1952 roku zamknięto niższe seminaria w Bąblinie, Kruszewie i Szczytnej558. W związku z 
tą likwidacją zabrano cały zamek w Szczytnej z wyjątkiem kaplicy, która była jednocześnie 
kościołem parafialnym. W Kruszewie zabrano cały dom zakonny oprócz kaplicy, zakrystii i 
oficyny. W Bąblinie zabrano połowę domu głównego, „wilkę” i budynek gospodarczy, w 
którym znajdowała się elektrownia domowa. Księżom pozostawiono na mieszkanie w 
Szczytnej budynek gospodarczy i tzw. „leśniczówkę”, w Kruszewie mały domek przy 
budynkach gospodarczych, a w Bąblinie pół domu. Władzom państwowym bardzo zależało 
na zlikwidowaniu szkół, które dostarczały Kościołowi powołań kapłańskich i zakonnych. 

W tej trudnej sytuacji zarząd prowincjalny podjął decyzję przyjęcia do nowicjatu nie 
tylko maturzystów, ale również chłopców po ukończeniu klas IX i X. Uzyskano u ks. Prymasa 
pozwolenie na otwarcie drugiego nowicjatu. Przyjęto wówczas do nowicjatu w Kazimierzu 
Biskupim i w Górce Klasztornej 54 kandydatów559. 

W sierpniu 1951 roku kuria generalna wydała dekret erygujący scholastykat w 
Kazimierzu Biskupim i 8 października nastąpiła inauguracja Wyższego Seminarium 
Duchownego. 19 stycznia 1952 roku ojciec generał Gustaw Dehrenbach erygował dom 
zakonny w Gliwicach560. Dwa lata wcześniej ks. Hanysek objął pobliską parafię w Żernicy. 
Wielka radością dla całej Prowincji było wyświęcenie 19 czerwca 1955 roku na kapłanów 
pierwszych powojennych kandydatów.  
 
 
4.2.  Dalszy rozwój Prowincji. Okres Jubileuszy 
 

W kwietniu 1957 roku władze państwowe pozwoliły na ponowne otwarcie niższych 
seminariów, jednak kilka lat później zostały one zamknięte definitywnie. Dalszym aktem 

 
554 Por. T. Dusza MSF. Działalność Polskiej Prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny. Część II. Lata 1945-1952. 
Poznań 1992. s. 15. 
555 Por. Tamże. s. 21-30. 
556 Por. Tamże. s. 2-9. 
557 Por. Historia polskiej edycji „Posłańca”. W: Posłaniec Świętej Rodziny 479/480(2004). s. 3. 
558 Por. T. Dusza MSF. Działalność. Część II. Dz. cyt. s. 70, 88 90. 
559 Por. MSF-100 lat. Dz. cyt. s. 84. 
560 Por. T. Dusza MSF. Działalność. Część II. Dz. cyt. s. 74.. 
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dyskryminacji było zarządzenie z sierpnia 1958 roku zabraniające księżom zakonnym nauki 
religii w szkołach. Z kolei pod koniec 1959 roku przestano traktować wyższe seminaria 
duchowne jako uczelnie wyższe561. Te wydarzenia wpisały się w całe pasmo prześladowania 
Kościoła w Polsce. Ofiarą tych prześladowań padła też Polska Prowincja MSF. 

Dnia 24 czerwca 1958 roku w Górce Klasztornej zmarł założyciel Polskiej Prowincji 
Misjonarzy Świętej Rodziny – ks. Antoni Kuczera562.  

W wyniku represji, w sierpniu 1961 roku władze zamknęły dom zakonny w Bińczach. 
Księża należący do tej wspólnoty, zostali przeniesieni do domu w Wielkim Klinczu. 

W 1963 roku uroczyście obchodzono w Kazimierzu Biskupim 960-lecie śmierci Pięciu 
Braci Męczenników. W Górce Klasztornej w 1965 roku dokonano koronacji obrazu Matki 
Bożej Góreckiej563. Koronacji Obrazu Góreckiego dokonał osobiście Prymas Polski Ksiądz 
Kardynał Stefan Wyszyński dnia 6 czerwca 1965 roku. W całym tym przedsięwzięciu 
widoczny jest znak miłości Boga. Owoc tej duchowej uroczystości ujął Prymas Wyszyński 
takimi słowami: „Ufajmy, Coronata corda coronat”. Uroczystość koronacyjna zgromadziła w 
Górce kilkadziesiąt tysięcy wiernych. Koronę Madonny Góreckiej stanowi trzykrotnie 
powtórzona litera „M” opierająca się na rozpostartych skrzydłach Orła Białego w koronie. 
Ten właśnie Orzeł Biały, od niepamiętnych czasów godło naszego narodu, symbolizuje 
Polaków - Polskę obchodzącą Millennium swego Chrztu. Powiązanie treści religijnych, a 
szczególnie maryjnych, z narodowymi w koronie Matki Bożej Góreckiej podkreśla 
nierozerwalność tych związków przez wieki aż po dzień dzisiejszy564. 

Wraz z całą Polską, polska Prowincja MSF przeżywała Jubileusz 1000-lecia 
chrześcijaństwa w naszym kraju. Trzeba się jednak było nadal bronić przed represjami władz 
państwowych, które jeszcze bardziej nasiliły się w związku z obchodami Milenijnego 
Jubileuszu w Polsce. 

W roku 1964 Episkopat Polski skierował do zakonów wskazania, jak się należy 
zachować wobec represji i dyskryminacji stosowanych tak względem całego Kościoła, jak i 
względem poszczególnych zakonów. Na polecenie Sekretariatu Episkopatu Polski zarząd 

 
561 Por. T. Dusza MSF. Działalność Polskiej Prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny. Część IV. Lata 1958-1963. 
Poznań 1992. s. 1-2. 
562 Por. Tamże. s. 35. 
563 W czerwcu 1945 roku powraca do Górki Klasztornej obraz Matki Bożej Góreckiej. W 1951 roku zaczęto 
wtedy myśleć o rekonstrukcji obrazu Madonny Góreckiej, gdyż kopia ks. Raczkowskiego była tylko 
prowizoryczna. 15 maja 1954 roku profesor Jerzy Hoppen z Torunia zakończył malowanie nowego obrazu Matki 
Bożej Góreckiej. Poświęcenia obrazu dokonał w Zielone Świątki 1954 roku ks. dr Zachariasz Kruża MSF. W liście 
do Stolicy Apostolskiej, prosząc o koronację obrazu w Górce Klasztornej, Kardynał Stefan Wyszyński pisał: 
„Wyrażamy gorące życzenie, aby przez uroczystą koronację obrazu Najświętszej Maryi Panny w Sanktuarium w 
Górce Klasztornej, długowieczny kult w tej okolicy archidiecezji gnieźnieńskiej ciągle żywy i ubogacony 
męczeństwem 30 zakonników, stróżów tego Sanktuarium góreckiego, mianowicie 5 ojców, 25 braci zakonnych 
dnia 11 listopada 1939 roku okrutnie zamęczonych przez hitlerowskich siepaczy został publicznie uznany przez 
najwyższą władzę kościoła i pobożnie zaszczycony. Jesteśmy przekonani, że piękna korona przyznana przez 
najprześwietniejszą kapitułę świętej patriarchalnej bazyliki księcia apostołów obrazowi góreckiemu także może 
słusznie i najlepiej wynagrodzić zniewagi Najpiękniejszej Pani wyrządzone podczas okrutnej okupacji”. Por. P. 
Krupa, M. Ostoja-Lniski. 75 lat Misjonarzy Świętej Rodziny w Górce Klasztornej. Górka Klasztorna 1998. s. 5-9. 
564 W roku 1971 Górka Klasztorna stała się siedzibą parafii, do której przydzielono wioski: Wiktorówko, Rataje, 
Piesna i Walentynowo. Po gruntownym remoncie i odnowie kościoła oraz po przebudowie klasztoru w 1979 
roku uroczyście obchodzono jubileusz 900-lecia objawienia się Matki Bożej w Górce Klasztornej na Krajnie. 
Uroczystą sumę odprawił wówczas Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński, który w kazaniu podkreślił 
historyczne znaczenie Górki jako najstarszego Sanktuarium Maryjnego na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej i 
Polski. Prymas Tysiąclecia był bardzo przywiązany do Górki i chętnie tu przyjeżdżał. Podkreślał zawsze wielkie 
znaczenie ofiary tych, którzy tutaj ponieśli śmierć za wiarę i w walce o wolność Ojczyzny. Nazywał ich 
„męczennikami góreckimi”. W czerwcu 1990 roku uroczystościom 25-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki 
Bożej Góreckiej przewodniczył ks. Kard. Józef Glemp Prymas Polski. Por. Tamże. 
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prowincjalny wypełnił przesłany kwestionariusz doznanych krzywd ze strony władz 
państwowych. Według tego kwestionariusza: dokonano konfiskaty domów prowincji o 
ogólnej kubaturze 55.680 m. Zabrano lasy i ziemię o ogólnej powierzchni 464.639 ha. 
Zabrano żywy i martwy inwentarz o ówczesnej wartości 355.000 zł. oraz wyposażenie trzech 
niższych seminariów o wartości 1.800.000 zł. Skazano również na grzywny kilku księży za 
prowadzenie akcji religijnych. Kilku kleryków powołano do służby wojskowej. Wstrzymano 
przydziały żywności i węgla dla domów zakonnych. 

Po długich staraniach władze państwowe zezwoliły polskiej prowincji na wysłanie 
kapłanów na tereny misyjne. W październiku 1965 r. wyjechali do Brazylii księża: Tadeusz 
Pabis, Józef Butkiewicz, Czesław Broszęcki i Alfons Głodowski (wkrótce powrócił do kraju ze 
względów zdrowotnych). Pół roku później, 12 kwietnia 1966 r. wyjechał do Brazylii ks. 
Marian Jędrzejczyk. Trzem innym kapłanom władze państwowe odmówiły wydania 
paszportów565. 

W czasie wizytacji w czerwcu 1964 roku stwierdzono, że dom zakonny w Kruszewie 
pozostaje takim tylko z nazwy, gdyż budynki zostały w 1952 roku przejęte przez państwo i 
przeznaczone na szpital. W związku z tym, w czerwcu 1965 roku, zarząd generalny podjął 
decyzję o likwidacji domu i przeniósł księży do Bąblina. Ostatecznie we wrześniu 1974 roku 
Prowincja przekazała opiekę nad kaplicą miejscowemu proboszczowi566.  
 
 
4.3.  Czas po Soborze Watykańskim II 
 

Po Soborze Watykańskim II myśl odnowy życia wewnętrznego towarzysząca 
Kościołowi, nie była obca zgromadzeniom zakonnym. Obradująca w 1969 r. Kapituła 
Prowincjalna MSF wybrała delegatów na Nadzwyczajną Kapitułę Generalną w Rzymie, która 
przystosowała Konstytucje Zgromadzenia do czasów współczesnych. Odnową i przemianami 
w Polsce kierowały kolejne Zarządy Prowincjalne.  

Na uroczyste obchody 75-lecia istnienia Zgromadzenia, ks. Prowincjał A. Zimny 
wystosował w 1970 roku list do wszystkich członków Prowincji, w którym napisał: „Jubileusz 
75-lecia naszego Zgromadzenia obchodzimy w okresie posoborowej odnowy. Nasuwa się 
stąd wniosek, abyśmy na dzieło Ojca Berthiera spojrzeli przez pryzmat tego, co Sobór uważa 
za najistotniejsze dla rodziny zakonnych: powrót do ducha ewangelicznych rad. (...) Ojciec 
Berthier pozostawił swe Zgromadzenie jako prekursora na wielu odcinkach działalności 
Kościoła. Już trzy generacje wypełniają sumiennie misję przez niego nakreśloną. Umiejmy 
sercem zaśpiewać dziękczynne Te Deum i prośmy za wstawiennictwem Świątobliwego Sługi 
Bożego o rozkwit umiłowanego przez nas wszystkich dzieła”567. 

Wysiłkom rosnącej liczebnie Polskiej Prowincji przyglądał się z bliska Ks. Generał 
Henryk Bliestle MSF, który przybył do Polski w 1971 r. na uroczystości związane z 
jubileuszem 50-lecia działalności Zgromadzenia w Polsce. Centralne obchody jubileuszowe 
odbywały się w Górce Klasztornej. Uczestniczył w nich Ks. Prymas Polski Kard. Stefan 
Wyszyński 

Lata siedemdziesiąte to ożywiona działalność duszpasterska, rozkwit krajowej ekipy 
rekolekcyjno-misyjnej, wysyłanie coraz większej ilości kapłanów na placówki misyjne. W 

 
565 Por. MSF-100 lat. Dz. cyt. s. 89-90. 
566 Por. T. Dusza MSF. Działalność Polskiej Prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny. Część V. Lata 1964-1970. 
Poznań 1992. s. 58-59. 
567 Por. T. Dusza MSF. Działalność Polskiej Prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny. Część VI. Lata 1970-1976. 
Poznań 1993. s. 6-7. 
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maju 1971 roku podjęto decyzję o wysłaniu kilku księży do pracy w Indonezji568 i Kanadzie. 
Pojawiły się myśli rozbudowy istniejących i plany utworzenia nowych domów zakonnych569. 

W roku 1970 ks. Prymas Wyszyński wyraził zgodę na osiedlenie się Misjonarzy na 
terenie Archidiecezji Warszawskiej, z zastrzeżeniem, by w miejscu tym erygować następnie 
dom zakonny. W styczniu 1972 roku Prowincja objęła parafię w Świdrze, a 11 listopada 1978 
roku erygowano tu dom zakonny570.  

Po uregulowaniu wszystkich wątpliwości odnośnie spraw własności kościoła i plebanii 
na terenie parafii w Złotowie, zarząd prowincjalny wystosował pismo do kurii gorzowskiej z 
prośbą o wyrażenie zgody na erygowanie tu domu zakonnego571. Po wyrażeniu zgody przez 
ks. Biskupa, kuria generalna erygowała w Złotowie dom zakonny z dniem 1 stycznia 1972 
roku572. Przez długi okres czasu Misjonarze Świętej Rodziny duszpasterzowali też w pobliskiej 
Tarnówce i Starej Wiśniewce. 

Na początku 1978 roku polska Prowincja MSF liczyła: 77 księży, 14 braci, 37 kleryków i 
6 nowicjuszy573. Na początku lutego 1979 roku pięciu misjonarzy wyjechało do pracy w 
Argentynie. Byli to księża: Stebel, Matczuk, Głębocki, Kozubiński i Kurzac. 

Dzięki staraniom ks. Zachariasza Kruży pod koniec lat siedemdziesiątych zakupiono 
działkę i dom dwurodzinny w Ciechocinku. Poczyniono więc starania o erygowanie w tym 
miejscu domu zakonnego, co nastąpiło dnia 23 lutego 1987 roku574. Dnia 24 grudnia 1988 
roku formalnie erygowano dom zakonny w Poznaniu, który już od roku 1983 był siedzibą 
zarządu prowincjalnego575. 
 
4.4.  Czasy najnowsze 
 

Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte minionego stulecia to niewątpliwie okres 
rozwoju Polskiej Prowincji. Dzięki Bożej Opatrzności i zaangażowaniu wielu Współbraci 
podjęto pracę misyjną w Papui Nowej Gwinei, na Białorusi, w Czechach. Spore sukcesy 
duchowe przynosi działalność duszpasterska w Austrii, Kanadzie, Niemczech, Norwegii i 
Włoszech. Domy zakonne polskiej Prowincji poza granicami Polski utworzono w Goroce 

 
568 W kwietniu 1972 roku do Indonezji wyjechali: ks. Stanisław Wrześniewski, ks. Marian Wiza, ks. Stefan 
Kołodziej, br. Józef Falba i br. Mieczysław Stelter. 
569 Por. Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny. 80 lat w Polsce (1921-2001). Pelplin-Poznań 2001. s. 6. 
570 Por. T. Dusza MSF. Działalność. Część VI. Dz. cyt. s. 64-71. 
571 Wprawdzie już w 1952 roku Prymas Wyszyński wyraził zgodę na erygowanie tu domu, to jednak, z różnych 
przyczyn, do tego nie doszło. 
572 Por. T. Dusza MSF. Działalność. Część VI. Dz. cyt. s. 73-74.. 
573 Por. MSF-100 lat. Dz. cyt. s. 97. 
574 Por. T. Dusza MSF. Działalność Polskiej Prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny. Część VIII. Lata 1981-1991. 
Poznań 1993. s. 23-25. 
575 Wprawdzie w Poznaniu polska prowincja MSF posiadała już dom (kupiony w 1954 r.), ale był on zamieszkały 
przez lokatorów. Zarząd prowincjalny podjął więc 9 listopada 1977 r. starania o nabycie działki w Poznaniu i 
budowę domu zakonnego. W dniu 14 kwietnia 1979 r. otrzymał pozytywną odpowiedź. Zdecydowano się na 
działkę przy ul. Małoszyńskiej. Zarząd prowincjalny, mając już pewność co do budowy domu, postarał się 
również o pozwolenie arcybiskupa poznańskiego na erekcję domu zakonnego w Poznaniu. Dnia 10 czerwca 
1980 r. kupiono działkę, a 6 lipca 1981 wpisano ją w biurze notarialnym jako własność Zgromadzenia (27 
listopada 1984 r. założono dla tej działki księgę wieczystą). Budowę domu zlecono ks. Aleksandrowi Heliosowi. 
Do gotowego już domu w Poznaniu 1 sierpnia 1983 r. kuria prowincjalna przeniosła swoją siedzibę ze Świdra. W 
dniu 14 lutego 1984 r. arcybiskup poznański, Jerzy Stroba, erygował w domu poznańskim publiczną kaplicę pod 
wezwaniem Matki Boskiej Saletyńskiej. Poświęcenie kaplicy odbyło się 25 kwietnia 1984 roku. Formalnie dom 
zakonny w Poznaniu został erygowany przez zarząd generalny 24 grudnia 1988 roku. Por. MSF-100 lat. Dz. cyt. 
s. 103-104. 
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(13.07.1993), Bisingen (24.08.1994), Dzierżyńsku (11.01.1999), Prince Albert (19.12.2002), 
Tromso (12.03.2003) oraz w Holohlavach (28.09.2005)576.  

Szeroko i owocnie Misjonarze Świętej Rodziny pracują na polu duszpasterskim w 
przynależnych do Zgromadzenia parafiach. W listopadzie 1984 roku wysłano do Rzeszowa ks. 
Andrzeja Rabija w celu organizowania parafii. Po wielu zmaganiach z władzami 
państwowymi, parafia została ustanowiona już 28 sierpnia 1985 roku577. Wiosną 1989 roku 
rozpoczęto w Rzeszowie budowę kościoła. Dom zakonny MSF został w Rzeszowie erygowany 
dnia 24 lutego 1993 roku. 

W roku 1989 Zarząd Prowincjalny Misjonarzy Świętej Rodziny w oparciu o dyrektywy 
Rady Prowincji MSF, postanowił wznowić wydawanie „Posłańca Świętej Rodziny”. Pierwszy 
numer wznowionego pisma (358 z kolei) ukazał się 25 stycznia 1990 r. Pismo wydawano 
staraniem alumnów seminarium w Kazimierzu Biskupim, a redaktorem naczelnym został ks. 
Paweł Ludwig MSF. 

W roku 1991 siedzibę redakcji „Posłańca” przeniesiona do domu zakonnego w 
Świdrze, a redaktorem naczelnym mianowano ks. Andrzeja Prybę MSF. W redakcji pracowało 
czterech kapłanów i kilka osób świeckich578. Obecnie, od 1 czerwca 2005 roku, jest ks. Piotr 
Krupa MSF. 

Polska Prowincja systematycznie pracuje w duszpasterstwie powołań, utworzono 
również prężny ośrodek duszpasterstwa rodzin w Kazimierzu Biskupim Rozwinięte na skalę 
całego kraju zostało Apostolstwo Dobrej Śmierci, które skupia w swoich szeregach setki 
tysięcy członków; znanym również w całej Polsce a także i w Europie jest Misterium Męki 
Pańskiej, organizowane co roku w okresie Wielkiego Postu w Górce Klasztornej. Przy parafii 
Św. Teresy w Świdrze funkcjonuje Zespół Szkół Katolickich im. Świętej Rodziny.  

Wielkim wydarzeniem dla wszystkich Prowincji MSF była Kapituła Generalna MSF w 
Rzymie w październiku 2001 roku, gdzie Polska Prowincja Misjonarzy Świętej Rodziny była 
silnie reprezentowana579. Jej głównym przesłaniem jest pogłębienie kontaktów między 
Prowincjami i ożywienie współpracy w głównych dziedzinach apostolatu, podejmowanego 
przez Misjonarzy Świętej Rodziny, tj. misje zagraniczne, duszpasterstwo rodzin i 
duszpasterstwo powołań, a także formacja ciągła. Polska Prowincja utrzymuje pogłębione 
kontakty z innymi Prowincjami MSF na całym świecie w duchu tejże właśnie Kapituły 
Generalnej, w sposób szczególny zaś w ostatnich latach, te kontakty rozwinęły się z 
Prowincją Niemiecką MSF. 

Ważnym wydarzeniem ostatnich lat była także Kapituła Programowa Misjonarzy 
Świętej Rodziny, która miała miejsce w dniach 5-7 lutego 2002 r. w Bąblinie. W jej wyniku 
powstał Dokument Programowy Misjonarzy Świętej Rodziny, w którym dotknięte zostały 
wszystkie najistotniejsze sprawy Zgromadzenia, począwszy od strony teoretycznej a 
skończywszy na konkretnych wytycznych, dotyczących naszej działalności jak i życia 
zakonnego. I tak poruszona została kwestia charyzmatu Misjonarzy Świętej Rodziny, którym 
jest świętorodzinność, a więc życie na wzór Świętej Rodziny; apostolat Zgromadzenia, a więc 
misje zagraniczne, duszpasterstwo rodzin i duszpasterstwo powołań, duszpasterstwo 
parafialne prowadzone przez MSF i kwestia ekipy rekolekcyjno-misyjnej, a także rola braci 
zakonnych w Zgromadzeniu i zagrożenia, jakie niesie współczesny świat dla życia zakonnego i 
charyzmatu Misjonarzy Świętej Rodziny. W konsekwencji tej kapituły m.in. powstało 
Centrum Duchowości Świętorodzinnej w Ciechocinku, którego celem jest pogłębione 

 
576 Por. Schematyzm MSF 2006. 
577 Por. T. Dusza MSF. Działalność. Część VIII. Dz. cyt. s. 71-76. 
578 Por. Historia polskiej edycji „Posłańca”. W: Posłaniec Świętej Rodziny 479/480(2004). s. 3. 
579 Por. B. Mikutra, S. Krząkała. Polska Prowincja Misjonarzy Św. Rodziny. W: Posłaniec Świętej Rodziny 
479/480(2004). s. 14-16. 
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duszpasterstwo rodzin; przeprowadzone zostały rekolekcje zakonne w duchu 
świętorodzinności, prowadzone przez byłego Generała MSF, Ks. Egona Färber z Prowincji 
Niemieckiej MSF; powołana została do istnienia funkcja Krajowego Duszpasterza Młodzieży, 
który m.in. odpowiedzialny jest za Góreckie Dni Młodości; przygotowane zostały materiały 
formacyjne, dotyczące Ojca Założyciela; na misje na Madagaskar wysłani zostali kolejni 
kapłani MSF; zorganizowane zostały sympozja poświęcone tematyce rodzinnej i misyjnej, 
ożywiony został juniorat braci zakonnych.  

Kolejnym ważnym wydarzeniem była Rada Zgromadzenia, która odbyła się w Salatiga 
w Indonezji w dniach od 30 lipca do 7 sierpnia 2003 r., w której uczestniczył Ks. Prowincjał 
Włodzimierz Burzawa MSF. W trakcie obrad Rady Zgromadzenia rozważano istotny dla 
całego MSF temat: „Rola przełożonego we wspólnocie”, a także aktualne sprawy 
Zgromadzenia: m.in. zastanawiano się nad podjęciem pracy misyjnej w takich krajach jak 
Mozambik, Filipiny; omawiano sprawy związane z duszpasterstwem rodzin, formacją ciągłą, 
kwestią przyjaciół MSF.  

Prowincja posiada Nowicjat w domu zakonnym w Wielkim Klinczu oraz Wyższe 
Seminarium Duchowne w Kazimierzu Biskupim, które wchodzi w skład Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ostatnich latach, kilkunastu 
kapłanów zostało skierowanych na studia specjalistyczne w Polsce i poza jej granicami. 
Zaowocowało to wieloma cennymi pracami naukowymi. Ukazało się też wiele pozycji 
książkowych napisanych, czy też przetłumaczonych przez księży naszej Prowincji /m. in. nowy 
„Modlitewnik zakonny”/, a także całe mnóstwo publikacji prasowych na temat naszego 
Zgromadzenia i działalności polskiej Prowincji oraz poszczególnych domów. Wielokrotnie też 
nasi księża występowali i występują w katolickich rozgłośniach radiowych w Polsce. Jest to 
rzecz znacząca, jeśli idzie o nowe metody ewangelizacji i docierania do nowych ludzi i 
środowisk580. 

W ramach pracy w parafiach prowadzimy szeroko zakrojone duszpasterstwo, starając 
się dotrzeć przede wszystkim do tych, którzy są daleko od Pana. Należy tu wspomnieć, że w 
wielu naszych parafiach prowadzimy szereg rozmaitych grup tak dziecięcych, 
młodzieżowych, jak i dla dorosłych. Są to grupy o korzeniach tradycyjnych, jak i wyrosłe z 
najnowszych ruchów w Kościele Katolickim. Każda z parafii posiada swoją szczególną 
specyfikę. Trzeba podkreślić wielkie zaangażowanie księży proboszczów i wikariuszy w 
prowadzenie katechezy w szkołach i w ogół prac duszpasterskich. 

Jako Misjonarze Świętej Rodziny Prowincji Polskiej bierzemy żywy udział w 
strukturach Kościoła powszechnego i lokalnego. Wszystkie zadania podejmowane przez 
Polską Prowincję MSF łączą nas, zgodnie z naszym charyzmatem, w duchową rodzinę, której 
przyświeca wzór Świętej Rodziny z Nazaretu: Jezusa, Maryi i Józefa. 
Stan personalny A.D. 2007 
 

Na początku roku 2007 Polską Prowincję Zgromadzenia tworzy 212 zakonników o 
ślubach wieczystych i czasowych, w tym 162 kapłanów, z których 65 pracuje na misjach i 
zagranicznych placówkach duszpasterskich. Pracę kapłanów wspomaga 16 braci zakonnych. 
W Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Świętej rodziny studiuje 34 alumnów. W 
Nowicjacie w Wielkim Klinczu do życia zakonnego przygotowuje się 7 nowicjuszy. Polska 
Prowincja Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny posiada 11 domów zakonnych na 
terenie Polski i 7 poza jej granicami, obsługuje 11 parafii w Polsce i wiele parafii poza jej 
granicami, prowadzi 17 różnych instytucji. Ponadto na terenach misyjnych (Argentyna, 

 
580 Por. P. Krupa MSF. Polska Prowincja Misjonarzy Świętej Rodziny – historia i teraźniejszość. W: MSF-intern 
1/1999. Rzym 1999. s. 6-7. 
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Brazylia, Chile, Indonezja, Madagaskar, USA) pracuje kilkunastu misjonarzy Świętej Rodziny z 
Polski, którzy pod względem prawnym należą do innych prowincji Zgromadzenia MSF.  

„Wielkim darem jest nasze powołanie kapłańsko-zakonne, które ciągle na nowo 
mamy odkrywać w Zgromadzeniu Misjonarzy Świętej Rodziny, by dojść do źródeł jego 
niewyczerpanego bogactwa, abyśmy, ubogaceni wartościami tego charyzmatu, mogli 
realizować nasze posłannictwo misyjne w dzisiejszych czasach”. 
 
 
 
ZAKOŃCZENIE 
 
 W książce podjęto próbę ukazania specyficznego dla Zgromadzenia Misjonarzy 
Świętej Rodziny, rysu duchowości chrześcijańskiej. Zadanie to zrealizowano w oparciu o 
cztery rozdziały. Przybliżono w nich historię kultu Świętej Rodziny w Kościele, a także istotne 
elementy duchowości świętorodzinnej, akcentowane w niektórych zgromadzeniach, żyjących 
duchem Jezusa, Maryi i Józefa. Podkreślono, że kult Rodziny Nazaretańskiej zaczął się 
rozwijać w pierwszej połowie XVII wieku, a jego rozpowszechnienie nastąpiło w zasadzie 
dopiero od czasu pontyfikatu Leona XIII. Kult ten rozwijał się wraz z dojrzewaniem w świecie 
pojęcia rodziny. W tym czasie, w umyśle i sercu Ojca Jana Berthier, dojrzewała myśl o 
założeniu Zgromadzenia, żyjącego duchem Świętej Rodziny. 

Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że jednym z motywów 
założenia Zgromadzenia była sytuacja utraty wielu powołań kapłańskich. Założyciel zauważył, 
że nie ma braku powołań kapłańskich, ale jest ich utrata, gdyż wielu kandydatów nie może 
zrealizować swego powołania z powodu wieku lub ubóstwa. Podobnym problemem zajął się 
także święty Jan Bosko, jednak Ojciec Berthier chciał dla tych młodzieńców stworzyć warunki 
życia klasztornego. Założył rodzinę zakonną, która żyła według rad ewangelicznych, by dać 
swoim misjonarzom podporę i ochronę życia zakonnego. W taki sposób miało rozwijać się 
życie duchowe i wzmacniać życie apostolskie. W swoich książkach i wypowiedziach 
akcentował zadanie budzenia i powiększania liczby powołań apostolskich. Szkoły apostolskie, 
które zakładał stanowiły środek do osiągnięcia tego celu. Misjonarze, zarówno pracując na 
misjach i w parafiach, jak i głosząc rekolekcje, powinni pamiętać o budzeniu powołań 
apostolskich. Środki, które proponował ojciec Berthier są wciąż aktualne. Świadczy o tym 
nauczanie Soboru Watykańskiego II, wyrażone w dekrecie Optatam totius581. 

Możliwość realizacji charyzmatu i celów Zgromadzenia, Założyciel widział pod opieką 
Świętej Rodziny. Z przeanalizowanych dokumentów wynika, że świętorodzinny rys 
duchowości chrześcijańskiej, rozwijał się w nim stopniowo. Towarzyszył charyzmatowi 
założycielskiemu i przyczynił się do jego dynamizacji. Nazwa Zgromadzenia Misjonarzy 
Świętej Rodziny wyjaśnia zarówno misyjny charakter, zainspirowany orędziem Matki Bożej z 
La Salette, jak i sposób wypełnienia misji w duchu świętorodzinnym. Rodzina Nazaretańska 
była dla Ojca Berthier „formą” dla dzieła Instytutu. Ona nadała mu duchowość, specyficzny 
kształt, model życia i charakter pracy apostolskiej oraz stała się pierwowzorem komórki 
społecznej. Potwierdził to słowami: „Święta Rodzina jest w rezultacie doskonałym modelem 
ducha szacunku, posłuszeństwa, miłości, poświęcenia, pokory, pracowitego życia, ubóstwa i 
czystości, który ma kierować tym dziełem. Ci, którzy z łaski Bożej zostaną do niego powołani, 
mają starać się o przeniknięcie tym duchem swego życia”582. 

 
581 Por. OT2,2; Kuria generalna MSF. List na 75 lecie założenia naszego zgromadzenia. Rzym 1970 str.2-4. W: 

AS teczka A2. Pisma z generalatu. L. dz. 133/70c 
582 J. Berthier. Comstitutiones 1895. Nr 14; I. Perin MS. Konferencja z okazji obchodów 100 lecia MSF. Dz. cyt. 

s. 2-3. 
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Rozpatrując rozwój Zgromadzenia po śmierci Założyciela, zauważono, że zawsze na 
pierwszym miejscu, obok życia zakonnego i wspólnotowego, podkreślano ducha Świętej 
Rodziny. Kult i naśladowanie miały przyczynić się do poświęcenia się Świętej Rodzinie, 
kontemplowania Jej życia, odwzorowywania cnót i szerzenia ich we wspólnocie Misjonarzy 
oraz wśród ludzi, do których zostaną posłani. 

Odnowa soborowa spowodowała konieczność dostosowania Konstytucji i reguł 
Zgromadzenia do wytycznych Soboru i aktualnych potrzeb ludzi, rodzin i społeczeństw. W 
tym czasie dostrzeżono, że istotnym elementem rozwijającego się charyzmatu Zgromadzenia 
jest poświęcenie większej uwagi pracy duszpasterskiej wśród rodzin. Nie chodziło tym razem 
tylko o przygotowanie dobrego gruntu dla powołań kapłańskich i zakonnych, ale o podjęcie 
wysiłku odnowy świata i społeczeństwa przez odnowę rodziny. W tym duchu podkreślano 
konieczność recepcji nauczania księdza Jana Berthier i akomodacji jej do aktualnych potrzeb 
człowieka. 

Z dokumentów XI kapituły generalnej z 2001 roku wynika, że na progu nowego 
tysiąclecia Misjonarze Świętej Rodziny akcentują konieczność umacniania więzi życia 
wspólnotowego, skierowanego ku Bogu. W tym duchu pragną apostołować, zbliżając się do 
współczesnych rodzin, żyjących na całym świecie, i prowadząc je po drogach życia 
duchowego, według wzoru Świętej Rodziny. Proces ten doskonale ukazuje bogactwo 
duchowości Zgromadzenia. Polega ona na skierowaniu wspólnoty ku Bogu i współpracy z 
Nim w dziele uświęcania ludzi. Natomiast zaangażowanie w dzieło zbawienia ludzi prowadzi 
z powrotem do Boga, którego mocą można apostołować, głosząc Ewangelię miłości. Wynika 
z tego, że centrum duchowości świętorodzinnej naszego Zgromadzenia jest Chrystus, wokół 
którego wspólnota Misjonarzy się gromadzi, przez którego ewangelizuje, i do którego 
zmierza. 

Cechą charakterystyczną naszego Zgromadzenia, w odróżnieniu od innych, jest to, iż 
zainspirowane misyjnie przez Jana Berthier orędziem Matki Bożej z La Salette, wsłuchane w 
głos Kościoła i otwarte na potrzeby ludzi na całym świecie, realizuje zadania wynikające z 
charyzmatu według wzoru Świętej Rodziny. Co prawda kult i naśladowanie Świętej Rodziny 
były i są obecne w licznych instytutach i stowarzyszeniach Jej poświęconych, to jednak dla 
nas, według wskazań Założyciela, są one jednocześnie wzorem życia zakonnego i sposobem 
apostolskiego zaangażowania. Stąd sanctafamiliaritas, rozumiana jako wspólnota życia, 
modlitwy i pracy w zgodzie, jednomyślności i jedności serc oraz nieustanne skierowanie ku 
Bogu, pozostanie wzorem i zadaniem do realizacji dla Zgromadzenia Misjonarzy Świętej 
Rodziny.  
 
 
 
FRAGMENTY  Z  PIERWSZEGO TESTAMENTU DUCHOWEGO OJCA ZAŁOŻYCIELA583 
 

Umierając, pozostawię po sobie sporą gromadkę moich dzieci. Każdemu z nich 
życzyłem zawsze jak najwięcej dobra. Lecz już same myśli, że wielu z nich może nie wytrwać 
w powołaniu zakonnym, w bojaźni i miłości Bożej - przejmuje mnie największym bólem.  

Oto dlaczego przypominam im jeszcze raz w skrócie wszystko, co uważałem zawsze za 
najważniejsze w ugruntowaniu tej gorliwości, której oczekiwałem z takim utęsknieniem.  

 
583 Są dwa teksty „Testamentu duchowego: księdza Jana Berthiera”: Pierwszy, napisany 27 lutego 1903 roku 

w przeddzień wyjazdu do Rzymu oraz drugi, napisany we wrześniu 1903 r. W jednym i drugim są wskazówki dla 
członków Zgromadzenia. Tu podane zostały fragmenty tekstu pierwszego oraz w całości „ostateczny” 
Testament duchowy Ojca Założyciela. Zob: E. Jost. Positio. s. 194; 208-209.  
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Najpierw O. Założyciel mówi o obowiązkach podwładnych wobec przełożonych, 
potem o obowiązkach wobec współbraci i alumnów, domagając się od wszystkich pracy nad 
własnym uświęceniem. Wreszcie napomina swoich synów duchowych, by kontynuowali 
zasady wyłuszczone w tym ostatecznym słowie.  

Każdy ze względu na siebie samego i swoje własne uświęcenie nie powinien 
zapominać o sumiennym zachowaniu reguł, o wiernym wykonywaniu ćwiczeń duchownych, 
o gorliwości w odmawianiu modlitw i brewiarza, o wspólnym czytaniu duchownym, o 
dziękczynieniu, rachunku sumienia i regularnej spowiedzi. Misjonarz staje się wówczas 
podobny do żołnierza bez broni i w konsekwencji nie zdolny do walki i zwycięstwa. Wszystko 
to powinno być pomnożone przez pilną pracę. Obowiązek ten polecam wszystkim, a 
zwłaszcza księżom. Jest jeszcze tyle rzeczy do nauczenia się i do zachowania na trwałe w 
pamięci. Tyle potrzeb ludzkich staje przed nami i tyle okazji do dobrych uczynków, aby tę 
kapłańską posługę przyozdobić skutecznym i należnym szacunkiem.  

Potrzebujemy w każdym okresie naszego życia Anioła Stróża. Dostarcza nam go 
przede wszystkim wspólne życie. Nasz sposób życia w Grave właśnie dlatego nas tyle 
nauczył, byśmy go prowadzili w zdyscyplinowanej wspólnocie. Ile wiadomości naukowych, a 
zwłaszcza z dziedziny wiedzy teologicznej i ascetycznej, człowiek by nigdy nie zdobył, 
gdybyśmy takiego modelu życia stale się nie trzymali. Ile dobra dla zbawienia dusz i większej 
chwały Bożej nie powstałoby tutaj nigdy; ile powołań nie ugruntowałoby się tutaj dla 
ratowania grzeszników, gdybyśmy nie żyli w takiej wspólnocie.  

Oby dobry Bóg zechciał wszystkim udzielić swej łaski, aby to dobrze zrozumieli. Takie 
jest moje najgłębsze pragnienie. 
 
 


