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całym świecie 

 

Drodzy bracia 

Wreszcie nadeszła długo oczekiwana wiadomość: papież Franciszek 

kanonizuje brata Karola w Rzymie 15 maja 2022 r., wraz z sześcioma innymi 

błogosławionymi. Ta wiadomość wypełniła nas wszystkich: świeckich, zakonników i 

zakonnice, diakonów, biskupów i księży, których inspiruje duchowość brata Karola, 

wielką radością. 

Sobór Watykański II mówi, że „Duch mieszka w Kościele, a także w sercach wiernych 

jak w świątyni, w nich przemawia i daje świadectwo 

przybrania za synów. Prowadząc Kościół do wszelkiej prawdy 

i jednoczenie we wspólnocie (in communione) i w posłudze, 

uposaża go w rozmaite dary hierarchiczne oraz 

charyzmatyczne, i przy ich pomocy nim kieruje oraz owocami 

swoimi go przyozdabia. Mocą Ewangelii utrzymuje Kościół w 

ciągłej młodości, ustawicznie go odnawia i do doskonałego zjednoczenia z 

Oblubieńcem prowadzi”1.  

Brat Karol był posłusznym narzędziem działania Ducha 

Świętego z pasją i wielką wolnością wewnętrzną dał się 

prowadzić samemu Duchowi, zawsze starając się 

pełnić wolę Ojca. Nie zapominajmy, że trzy razy 

dziennie modlił się słowami Hymnu do Ducha Świętego 

– Veni Creator Spiritus. Kierowany i prowadzony przez 

Ducha Świętego, wszedł do życia monastycznego i 

został sługą klarysek w Nazarecie. Przyjął święcenia na 

kapłana diecezjalnego i został misjonarzem wśród 

muzułmanów „opuszczonych w głębi afrykańskiej 

pustyni”2 

Brat Charles de Foucauld dogłębnie odnowił życie 

zakonne i kapłańskie poprzez radykalne naśladowanie 

Jezusa z Nazaretu. Osiągnął to poprzez swoje 

absolutne posłuszeństwo Ojcu i ufne oddanie się w 

Jego ręce; poprzez przyjęcie ubóstwa jako sposobu 

życia; poprzez jego oddanie najsłabszym; i poprzez 

jego aktywne poszukiwanie peryferii, gdzie Ewangelia 

nigdy nie była głoszona. Pokazał, że stawanie się 

                                                           

1 SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele – Lumen gentium, (11 listopada 1964), nr 4.    

2 FRANCISZEK, Encyklika O braterstwie i przyjaźni społecznej – Fratelli tutti (20 października 2020), nr 287.  



bratem dla wszystkich jest uprzywilejowaną drogą ewangelizacji. 

Jego wpływ rozprzestrzenił się w całym Kościele, szczególnie w Ameryce Łacińskiej i 

na Karaibach, dając początek „Kościołowi ubogiemu i dla biednych”, jak powiedział 

dziennikarzom papież Franciszek po objęciu posługi Piotrowej. Brat Karol, 

motywowany przez Boga Miłosierdzia, podarował nam Kościół misyjny, który wyrusza 

na poszukiwanie ludzi, aby ofiarować im perłę Ewangelii. Przedstawił nam Kościół 

męczeński, który wierzy w płodność ziarna pszenicy, które spada na ziemię, obumiera 

i przynosi obfite owoce. Kościół, który wraz z mężczyznami i kobietami innych religii 

oraz niewierzącymi poszukuje dróg braterstwa i przyjaźni, aby pokonać przemoc i 

przezwyciężyć niesprawiedliwość. 

Świadectwo brata Karola jest dziś bardziej aktualne niż kiedykolwiek i może być 

inspirującym i oświecającym światłem dla Kościoła powszechnego, aby promować 

głęboką reformę, którą papież Franciszek przeprowadza wśród Ludu Bożego. Nie jest 

więc przypadkiem, że papież Franciszek kończy swoją encyklikę Fratelli Tutti, 

wymieniając brata Karola jako główną inspirującą dla niego postać3. 

Dla nas, kapłanów należących do JESUS CARITAS, ta kanonizacja jest nie tylko 

darem, ale także wezwaniem do 

aktywniejszej współpracy w procesie 

odnowy w Kościele, którą dokonuje Duch 

Święty za pośrednictwem Papieża 

Franciszka. Możemy to uczynić przede 

wszystkim, przeżywając coraz pełniej 

naszą wierność charyzmatowi Brata 

Karola. Jest to również zobowiązanie do 

przybliżenia życia tego nowego świętego 

Kościoła powszechnego seminarzystom i 

kapłanom, aby mogli przyjąć go jako inspirującą postać w ich posłudze ewangelizacji, 

w kulturze coraz bardziej obcej wartościom Ewangelii i obojętny na cierpienia ubogich 

i zepchniętych na margines. 

Również świeccy mężczyźni i kobiety z naszej Duchowej Rodziny szukają naszego 

towarzyszenia, aby pogłębić swoją znajomość świadectwa i pism Brata Karola, co 

pozwoli im aktywnie zanurzyć się w „misyjnej przemianie Kościoła”4, którą promuje 

Papież Franciszk. 

Drodzy bracia, 

prosimy was, abyście z odnowioną energią i mocnym postanowieniem 

wykorzystywali każdą okazję i nie pozwalali, aby czas łaski dany nam 15 maja poprzez 

kanonizuję brata Karola upłynął niewykorzystany! Przez jakiś czas Charles de 

Foucauld będzie w centrum uwagi zarówno religijnej, jak i szerokiej publiczności. 

Organizujmy wykłady, piszmy artykuły w czasopismach kościelnych i gazetach 

                                                           

3 Tamże.  

4 Por. FRANCISZEK, Adhortacja Apostolska, O Głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie – Evangelii Gaudium 

(24 listopada 2013), rozdział I.   



świeckich, organizujmy spotkania z młodzieżą, rozmawiajmy z naszymi biskupami. 

Bądźmy kreatywni w ujawnianiu i owocowaniu darem, który odkryliśmy na drodze 

Brata Karola. Przede wszystkim powinniśmy ożywić nasze zaangażowanie we 

wspólnym wzrastaniu w duchowości Foucaulta, zwłaszcza poprzez osobiste dzielenie 

w naszych lokalnych fraterniach. 

Na koniec pozdrawiamy wszystkich i życzymy błogosławionych świąt Bożego 

Narodzenia. Niech Emmanuel, który przybył przyobleczony w małego chłopca w 

żłobie, obejmie wspólnie z Maryją i Józefem wszystkie rodziny na marginesie, „które 

pandemia jeszcze bardziej spycha na margines”5 swoimi darami radości, czułości i 

odnowionej nadziei. Niech Bóg Światła nadal jasno świeci przez systemy, struktury, 

relacje naszego świata, głęboko uwikłane w ciemność nieprawdy i obojętności. 

Obyśmy byli razem z Trzema Królami  synodalnym ludem Bożym, idąc razem i 

słuchając się nawzajem jak bracia i siostry w poszukiwaniu narodzin nowych 

początków.  
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5 FRANCISZEK, Przemówienie podczas spotkania z delagacją z Peru i z Włoch, (10 grudnia 2021).  

 


