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WSTĘP  
Wstęp

Mimo postępujących procesów laicyzacji w dzisiejszym świecie można 
zaobserwować powszechną potrzebę duchowości, która w znacznej 
mierze ujawnia się właśnie jako głód modlitwy. Sztuka modlitwy sta-
nowi podłoże pedagogiki świętości. Modlitwy nie należy uważać za coś 
dokonanego, bowiem ciągle trzeba się jej uczyć, niejako przyswajając 
na nowo tę sztukę od samego boskiego Mistrza, jak pierwsi uczniowie, 
którzy zwracali się do Niego słowami: „Panie, naucz nas się modlić“ 
(Łk 11, 1). Modlitwa polega na dialogu człowieka z Chrystusem – wza-
jemność tej relacji sprawia, iż staje się ona duszą życia chrześcijańskiego 
i warunkiem działalności apostolskiej Kościoła. To dzięki modlitwie 
Duch Święty otwiera ludzi – przez Chrystusa i w Chrystusie – na kon-
templację oblicza Ojca. To On uczy trynitarnej logiki chrześcijańskiej 
modlitwy, która swe najowocniejsze zwieńczenie ma w liturgii eucha-
rystycznej. Jest ona szczytem i źródłem życia Kościoła oraz sekretem 
indywidualnej świętości chrześcijanina, który dzięki niej nieustannie 
powraca do Boga i czerpie z Niego nowe siły1.

Dzieje modlitwy mistycznej na Wschodzie i Zachodzie świadczą 
o tym, że pełnię modlitwy osiąga człowiek nie wtedy, kiedy najbardziej 
wyraża siebie, ale wtedy, gdy najpełniej staje się w niej obecny sam Bóg2. 
Człowiek, ponieważ został stworzony dla wielkiej rzeczywistości – dla 
samego Boga, powinien uczynić wszystko, aby rozszerzyć swoją wrażli-
wość na Niego przez rozszerzanie swego ducha. Postęp duchowy domaga 
się jednak, aby człowiek dokonywał oczyszczenia wewnętrznego, które 
czyni go otwartym na Boga i przez to otwartym na ludzi. W modlitwie 

1 Por. Jan Paweł II, list Novo millennio ineunte, 32. 
2 Por. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, s. 35.
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człowiek powinien uczyć się, o co prawdziwie powinien prosić Boga – 
co jest godne Boga. Musi zrozumieć, że nie może modlić się przeciw 
drugiemu, musi uwalniać się od ukrytych kłamstw, którymi zwodzi 
siebie samego. Spotkanie z Bogiem budzi sumienie, które wyzwala od  
samousprawiedliwiania, a uzdalnia do słuchania samego Dobra. Choć 
modlitwa jest aktem osobistym człowieka, to jednak musi być wciąż 
odnawiana i oświecana przez wielkie modlitwy Kościoła i świętych, 
przez modlitwę liturgiczną, w której sam Chrystus nieustannie uczy, 
jak się modlić właściwie3.

Modlitwa jest tajemniczym związkiem Boga żywego z ludźmi – dzieć-
mi Bożymi. Ta komunia życia dokonuje się zarówno z poszanowaniem 
nieskończonej transcendencji i radykalnej inności Boga, jak i z zacho-
waniem osobowości oraz indywidualności człowieka, który na zjedno-
czeniu z Bogiem niczego nie traci ze swej istoty. Nie wynosi stworzonej 
natury do panteizmu, gdyż oba porządki zachowują swą odrębność4.

W doświadczeniu mistycznym istnieją dwa bieguny. Pierwszy z nich 
umożliwia człowiekowi dążącemu do poznania Boga zjednoczenie z Nim, 
natomiast drugi ukazuje, że w miarę jak człowiek zbliża się do Boga, le-
piej widzi siebie samego. Dla mistyków poznanie siebie jest nie tylko 
aktem związanym z rozpoczęciem stromej drogi zbliżania się do Boga, 
lecz także uświadomieniem sobie, że im głębiej wejdzie się w siebie, tym 
bliżej znajdzie się Boga5. Ponieważ tylko Bóg zna głębię ludzkiego ducha, 
granica między istnieniem człowieka jako duszy (związanej z ciałem) 
a istnieniem duchowym (zwróconym ku Bogu) przebiega przez samą jej 
istotę. Ponieważ dzięki słowu Bożemu dokonuje się „przenikanie Ducha 
Bożego aż do rozdzielenia duszy od ducha” (Hbr 4, 12), duch, wznosząc 
się ku Bogu, odnajduje w tej przemianie samego siebie, zaś zanurzając się 
w Bogu, zanurza się w bezpiecznym wyciszeniu. Siłą pociągającą go do 
Boga jest miłość. Bóg panuje wtedy nad wszystkim, oświeca duszę, ale 

3 Por. Benedykt XVI, enc. Spe salvi, 32–34.
4 Por. W. Zyzak, Zjednoczenie z Bogiem w życiu Ojca Pio, Kraków 2003, s. 30. 
5 Por. J. A. Kłoczowski, Drogi człowieka mistycznego, Kraków 2001, s. 61.
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nie chce docierać do niej wbrew jej woli. Rodzi się wówczas w człowie-
ku świadomość zupełnie odmienna od poznania rozumowego, o wiele 
od niego bogatsza, która skłania człowieka do powrotu do mieszkań 
we wnętrzu twierdzy, o których pisała św. Teresa z Ávila6.

Człowiek za pomocą łaski Bożej, szczególnie przez długie ćwiczenie 
się w medytacji, może własnym wysiłkiem osiągnąć, jako początkowy 
stopień kontemplacji, wewnętrzne odczucie obecności Boga, które 
pochłania jego wolę i napełnia duszę i ciało dominuje, słodyczą oraz 
niewypowiedzianą rozkoszą. W tej aktywności duchowej przeważa 
zdecydowanie Duch Święty – to On umożliwia człowiekowi w tzw. mo-
dlitwie odpocznienia uczestniczenie w atmosferze wewnętrznego sku-
pienia, która ożywia życie duchowe człowieka wśród codziennych zajęć7.

Przykładem osoby, której udziałem stały się wyżej opisane doświad-
czenia modlitewne, jest Błogosławiony Karol de Foucauld. Jako trapista 
Maria Alberyk w Soligny-la-Trappe i w Akbès w Syrii w latach 1887–
1897 przebył drogę od bólu opuszczenia Boga do silnej wiary w Bożą 
obecność; jej symbolicznym świadectwem była tzw. Modlitwa oddania8, 
w której ofiarował Bogu swoje zranienia i swą nędzę. Pośród ciemnej 
nocy porażki i zwątpienia Karol stawał się człowiekiem wiary, która 
wymagała próby i poddania się światłu Ducha Świętego9.

6 Por. E. Stein, Światłość w ciemności, t. 2, Wiedza Krzyża. Twierdza Duchowa, przeł. 
I. J. Adamska, Kraków 1988, s. 151–153.

7 Por. S. Urbański, Modlitwa odpocznienia, [w:] Leksykon duchowości katolickiej; red. 
M. Chmielewski, Lublin–Kraków 2002, s. 550.

8 Por. C. de Foucauld, L’Esprit de Jésus [dalej: EJ], Paris 2005, s. 122 (Oeuvres Spi-
rituelles du Père Charles de Foucauld). Była to modlitwa mnicha poszukującego 
drogi tuż przed opuszczeniem trapistów. Można ją odnaleźć w dwóch rękopisach 
Karola de Foucauld. Jeden pochodzi z czasów pobytu w Rzymie i jest opatrzony 
datą 23.01.1897; wersja ta została umieszczona w Méditations sur le Saint Évangile 
au sujet des principales vertus (Medytacjach świętych Ewangelii i zasadniczych 
cnót), natomiast druga, wcześniejsza, powstała prawdopodobnie pod koniec pobytu 
Karola de Foucauld u trapistów w Akbès, w Syrii.

9 Por. J.-C. Boulanger, Modlitwa oddania. Droga ufności z bł. Karolem de Foucauld 
[dalej: MO], przeł. L. Danilecka, Kraków 2013, s. 64 (Secreta Escala).
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Także i on na drodze swego zjednoczenia z Bogiem został podda-
ny długotrwałemu procesowi współpracy z łaska Bożą. W teologii 
duchowości ten proces nazywa sie ascezą; był on uzupełniany bierną 
interwencją Boga. Od tego momentu zaczyna się życie mistyczne czło-
wieka. Bóg mocą Ducha Świętego doskonali wtedy cnoty teologalne 
i moralne. Dzięki darom Ducha Świętego, życiu Ewangelią, a zwłaszcza 
przez uczestnictwo w Eucharystii człowiek upodobania się coraz bar-
dziej do Chrystusa i pragnie Go naśladować. Dzięki osiągniętej w ten 
sposób jedności z Bogiem oddaje siebie samego na Jego służbę poprzez 
zewnętrzny i wewnętrzny kult Stwórcy. Skutkiem takiego działania Boga 
na dnie duszy ludzkiej rozpoczyna się proces mistycznej śmierci. Roz-
wijają się jednocześnie pokora i uniżenie wobec Boga. W ten sposób 
człowiek odrzuca swój egoizm i mocą Ducha Świętego następuje pro-
ces jego przemiany wewnętrznej10. W dysertacji zostanie podjęta próba 
ukazania, jak brat Karol de Foucauld doświadczał tego procesu, przeby-
wając w Ziemi Świętej (1898–1901), gdzie podczas adoracji Najświętsze-
go Sakramentu, w czasie wizji doświadczał mistycznych łask – między 
innymi łaski łez. Bóg obdarzał go zarówno „odczuciami zadowolenia”, 
jak i „smakami modlitwy”, darami, które były wyrazem Bożej miłości11. 
Brat Karol zrozumiał, że może naśladować Jezusa poprzez posłuszeń-
stwo Bogu i ludziom w zwykłej codzienności dnia. Przez ofiarę z siebie 
samego i głęboką komunię z Jezusem Eucharystycznym chciał współ-
pracować z Nim w dziele zbawienia. Celem, do którego zmierzał, było 
błaganie o przebaczenie grzechów własnych i jego braci oraz trwanie 
w kontemplacji po to, aby oddać należną chwałę Bogu12. Karol zapominał  
wówczas o sobie, całkowicie powierzając życie Bogu13.

10 Por. S. Urbański, Droga oświecenia, [w:] Leksykon duchowości katolickiej, dz. cyt., 
s. 767–768.

11 Por. Teresa od Jezusa, Zamek wewnętrzny, 4 M 1, 2 i 6, tłum. D. Wandzioch, W. Ciak, 
t. 2, Poznań 2009, s. 92–94.

12 Por. M. Bouvier, Le Christ de Charles de Foucauld [dalej: LCF], Paris 2004, s. 178.
13 Por. C. de Foucauld, Qui peut résister a Dieu. Méditations sur l’Ecriture Sainte 1896–1898 

[dalej: QRD], Paris 1980, s. 112–113 (Ouvres Spirituelles du Père Charles de Foucauld).
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Gdy człowiek jest wierny swoim codziennym obowiązkom i uważnie 
słucha natchnień Ducha Świętego, który – w miarę jak człowiek coraz 
bardziej się mu oddaje – stawia mu coraz wyższe wymagania, zostaje 
podniesiony na wyższy stopień, który nazywa się zjednoczeniem pro-
stym. Bóg pochłania wtedy całkowicie wewnętrzne władze duszy, cała 
ich czynność zwraca się ku Niemu, a wola ludzka, myśl i pamięć zosta-
ją całkowicie poddane Bożej obecności. Zdarza się, że działanie łaski 
Bożej w duszy człowieka jest tak intensywne, iż następuje zawieszenie 
funkcjonowania zmysłów zewnętrznych, które nazywamy początkiem 
ekstazy lub ekstazą właściwą. Święta Teresa zauważa, że takie zjednocze-
nie z Bogiem jest dla duszy bardzo uświęcające. Dusza odczuwa wielką 
skruchę z powodu swoich grzechów; doznaje żarliwego pragnienia, aby 
dać innym poznać i umiłować Boga, służy Mu i bardzo cierpi nad utratą 
zbawienia przez zatwardziałych grzeszników. Wtedy zaczyna się napraw-
dę heroiczne praktykowanie cnót, zwłaszcza doskonałego poddania się 
woli Bożej i wielkiej miłości bliźniego14. W rozprawie zostanie ukazane, 
że również Błogosławiony Karol doświadczał w stanach ekstazy obec-
ności Chrystusa Zmartwychwstałego i wizji nieba15. Ubogacony takim 
doświadczeniem duchowym, jako „robotnik, syn Maryi”, przebywając 
w Ziemi Świętej w latach 1898–1901, po raz kolejny ofiarował siebie Bogu, 
jednocześnie prosząc, by Jezus dalej prowadził Jego życie, aby razem 
z Nim mógł uwielbiać imię Ojca, aby Jego wola wypełniła się w nim 
i we wszystkich ludziach16.

Takie stałe zjednoczenie z Bogiem osiąga swój szczyt w tzw. zaślubi-
nach duchowych, które są ostatnim etapem rozwoju duchowego czło- 
wieka podczas jego ziemskiej egzystencji. Obejmują one całego człowie- 
ka wraz z jego sferą afektywną i umysłową. Człowiek jako podmiot 

14 Por. Teresa od Jezusa, Zamek wewnętrzny, 5 M, 2, dz. cyt., s. 134; Por. R. Garrigou- 
-Lagrange, Trzy okresy życia wewnętrznego wstępem do życia w niebie, tłum. T. Landy, 
Niepokalanów 2001, s. 655–656.

15 Por. C. de Foucauld, Considérations sur les fêtes de l’année [dalej: CFA], Paris 1987, 
s. 326–337 (Oeuvres Spirituelles du Père Charles de Foucauld).

16 Por. CFA, s. 527.
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przeżywający osobowe spotkanie z Bogiem doświadcza stanu bierności, 
przyjmuje obecność Boga przemieniającego i ściśle, trwale jednoczącego 
go ze Sobą17. Człowiek w tym stanie doświadcza z dużą jasnością obec-
ności Trójcy Świętej, czuje się przemieniony w Boga tak, że pozornie nie 
ma różnicy między nim a Bogiem. Święty Jan od Krzyża określa tę jed-
ność jako „całkowite przekształcenie w Umiłowanego” (Pieśń duchowa 
23, 3). Jest to doskonała jedność miłości z Bogiem przez Chrystusa w Du-
chu Świętym. Skutkiem tych zaślubin duchowych są: trwały i głęboki 
pokój wewnętrzny, szczęście wewnętrzne, brak odczucia oschłości, dar 
utwierdzenia w łasce, doskonała zgodność z wolą Bożą, pełny rozkwit 
cnót i darów Ducha Świętego oraz heroiczna gorliwość apostolska18.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, dysertacja ta ukaże, że po-
cząwszy od 1898 roku przez kolejne trzy lata jedynym celem i dążeniem 
Błogosławionego Karola de Foucauld było oddawanie należnej chwały 
Bogu. Zastanawiał się również, jak razem z Chrystusem przybliżyć lu-
dziom Jego ewangeliczne błogosławieństwa, których świat nie znał19. 
W tym okresie modlitwa Błogosławionego Karola de Foucauld w aspek-
cie teologicznym i psychologicznym ukazuje wzrost i dojrzewanie Jego 
relacji z Bogiem w postaci przejścia jego duszy przez siedem stopni 
modlitwy, o których pisała święta mistyczka z Ávila, aż do pełnego roz-
kwitu życia łaski i chęci posługi innym ludziom. Karol w modlitwie 
mistycznej doświadczał porywów miłości wobec Chrystusa – „Umiło-
wanego Brata”, którą wyrażał przez adorację Jezusa w Eucharystii i przez 
pragnienie oddania swego życia dla Niego przez śmierć męczeńską. 
Głównymi źródłami jego życia wewnętrznego były: msza święta, Ko-
munia Święta i adoracja Najświętszego Sakramentu. Owocem jego mo-
dlitwy kontemplacyjnej były głębokie zmiany w życiu wewnętrznym, 
które wpłynęły także na zmianę relacji z innymi. Kierowany miłością 

17 Por. W. Zyzak, Zjednoczenie…, dz. cyt., s. 32.
18 Por. S. Urbański, Zaślubiny mistyczne, [w:] Leksykon duchowości katolickiej, dz. cyt., 

s. 933–934.
19 Por. R. Bazin, Charles de Foucauld: exploratuer du Maroc, eremite au Sahara, Paris 

2003, s. 196, 198.



Wstęp� 13

do Zbawiciela i wielką troską o zbawienie bliźnich, bez względu na ich 
kulturę czy religię, „mały brat uniwersalny” postanowił udać się w głąb 
Sahary do Tuaregów, gdzie ostatecznie poniósł śmierć, dając tym samym 
przekonywające świadectwo swej miłości do Boga i ludzi. W ten spo-
sób stał się wybitną osobowością łączącą ducha kontemplacji z posługą 
misjonarską20.

Do zjednoczenia z Bogiem w świętości są wezwani wszyscy w Kościele, 
zgodnie ze słowami apostoła: „Albowiem wolą Bożą jest uświęcenie wa-
sze” (1 Tes 4, 3; Ef 1, 4). Dzięki praktykowaniu rad ewangelicznych przez 
chrześcijan pobudzanych mocą Ducha Świętego ich życie wydaje ciągle 
wspaniałe owoce i jest wyrazem świętości21. Wielu inspiruje się w swych 
wysiłkach przykładem świętych. Bogactwo życia wewnętrznego Błogo-
sławionego Karola de Foucauld stało się znane nie tylko we Francji, lecz 
także na obszarach kultury islamskiej, gdzie z powodu heroicznej miłości 
do Boga i bliźniego brat Karol zasłużył sobie na miano „Brata wszystkich”22.

Święty Jan Paweł II zaliczył Karola de Foucauld do tych świadków 
Chrystusa, którzy przez światło i moc Ducha Świętego wywarli wielki 
wpływ na całe życie Kościoła. Wspomagany przez łaskę Bożą francuski 
zakonnik, praktykując głębokie życie modlitwy, naśladując Jezusa z Na-
zaretu, został owładnięty przez „Boskiego Umiłowanego” dziecięcą ufno-
ścią i zawierzył swoje życie Bogu. Dzięki szczególnemu darowi obecności 
Jezusa Chrystusa, Boga Wcielonego, pod postaciami eucharystycznymi 
wypracował własną szkołę kontemplacji i modlitwy, w której obok kultu 
Najświętszego Serca Pana Jezusa i pobożności maryjnej centrum jego 
życia modlitewnego stanowiła miłość do Chrystusa w Najświętszym 
Sakramencie23. Ponieważ postać Karola de Foucauld jest raczej bardziej 
podziwiana niż znana, wciąż potrzeba publikacji ukazujących jego życie 

20 Por. LCF, s. 327.
21 Por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 39.
22 Por. Paweł VI, enc. Populorum progressio, 12.
23 Por. J. M. Martins, Przedmowa, [w:] Mała siostra Annie od Jezusa, Brat Karol de Fou- 

cauld. Śladami Jezusa z Nazaretu, tłum. mała siostra od Jezusa, Kraków 2005, s. 8.
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i pisma. Z tego względu również we wstępie do tej dysertacji wypada 
przedstawić najważniejsze fakty z życia Błogosławionego24.

Karol de Foucauld urodził się w Strasburgu 15 września 1858 roku 
w katolickiej rodzinie szlacheckiej. Jego ojciec Edward zmarł, gdy Karol 
miał zaledwie sześć lat. Matka Elzbieta zmarła kilka miesięcy wcześniej 
z powodu poronienia. Karola wraz z młodszą o dwa lata siostrą Marią 
przygarnął dziadek ze strony matki, pułkownik de Morlet. Dwana-
ście lat później, po przegranej przez Francuzów wojnie z Niemcami, 
przenieśli się do Nancy, gdzie Karol uczęszczał do liceum. W wieku 
czternastu lat, 28 kwietnia 1872 roku, przyjął pierwszą komunię świętą 
i sakrament bierzmowania25. W liceum Karol był pod głębokim wpły-
wem swoich oświeceniowych profesorów, z których wielu było agno-
stykami. To oni przez nauczanie myśli Racine’a, Corneille’a, Voltaire’a 
i Rousseau wzbudzili w nim najpierw wątpliwości co do istnienia Boga, 
a ostatecznie pośrednio przyczynili się utraty przez niego wiary. W re-
zultacie Karol postanowił odnaleźć sens życia, rozpoczynając karierę 
wojskową. W czerwcu 1876 roku został przyjęty do Akademii Wojsk 
Lądowych w Saint-Cyr pod Wersalem, gdzie jako kadet prowadził bez-
troskie życie. W październiku 1878 roku wstąpił do szkoły kawalerii 
w Saumur. Po jej ukończeniu w 1880 roku w randze podporucznika udał 
się do Satifu w Algierii. Ostatecznie za brak dyscypliny i niemoralny styl 
życia został usunięty z armii. Kiedy w maju 1881 roku wybuchło w Al-
gierii powstanie Bou Amama, poprosił o ponowne wcielenie do armii. 
Brał udział w kampanii w południowej prowincji Oran i wsławił się 
bohaterską postawą, za co został odznaczony. W styczniu 1882 roku 
złożył jednak prośbę o zwolnienie go ze służby wojskowej i poświęcił się 

24 Do najważniejszych publikacji należą: biografia René Bazina Charles de Foucauld: 
expolorateur du Maroc, eremite au Sahara, opublikowana po raz pierwszy w 1921 
(w tej pracy cytowane jest drugie wydanie z 2003 roku); publikacja J.-F. Sixa, Iti-
néraire spirituel de Charles de Foucauld, Paris 1958, oraz A. Chatelarda Charles 
de Foucauld, le chemin vers Tamanrasset, Paris 2002. 

25 Por. A. Pronzato, Ziarno pustyni – Karol de Foucauld, t. 1, przeł. A. Wojnowski, 
Kraków 2005, s. 12.
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pracy badacza Maroka. W tym czasie zapragnął także zrehabilitować się 
w oczach rodziny. Zaczął także przygotowania do wyprawy w północną 
części Afryki. W latach 1883 i 1884 przemierzył Maroko w przebraniu 
wędrownego kupca żydowskiego. Owocem tej podróży była książka 
Reconnaissance au Maroc (Rozpoznanie Maroka), za którą w 1888 roku 
został uhonorowany Złotym Medalem przez Francuskie Towarzystwo 
Geograficzne. W lutym 1886 roku przeprowadził się do Paryża i zamiesz-
kał blisko kościoła pod wezwaniem św. Augustyna. Podczas długich 
modlitw w tym i innych kościołach Paryża powtarzał słowa: „Boże mój, 
jeśli istniejesz, spraw, abym Cię poznał26”. 29 lub 30 października 1886 
roku natrafił w kościele św. Augustyna na o. Henryka Huvelina, z którym 
podjął rozmowę na tematy religijne. Huvelin, znany jako charyzma-
tyczny spowiednik, nakazał Karolowi natychmiastowe przystąpienie 
do sakramentu pokuty i przyjęcie Komunii Świętej. Był to początek 
trwałego nawrócenia Karola i jego życia wiary. W końcu listopada 1888 
roku Foucauld udał się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej, by lepiej po-
znać życie Chrystusa. Po powrocie odbył szereg rekolekcji: w klasztorze 
Benedyktynów w Solesmes i u trapistów w Soligny. W czerwcu doko-
nał osobistego aktu poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 
w bazylice Montmartre, a w listopadzie tak zwanego „wyboru drogi 
życiowej” – powołania zakonego i życia w ukryciu przed światem.

16 stycznia 1890 roku wstąpił do zakonu trapistów w klasztorze Matki 
Bożej Śnieżnej w Ardenach, gdzie rozpoczął nowicjat. Wtedy przyjął imię 
zakonne Maria Alberyk. W czerwcu 1890 roku przeniósł się na własną 
prośbę do ubogiego klasztoru filialnego Matki Bożej Śnieżnej w Akbès 
w Syrii. Tam 2 lutego 1892 roku złożył śluby proste i przyjął tonsurę. Rok 
później rozpoczął studia teologiczne i kontynuował je w Rzymie na Pa-
pieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. W lutym 1897 roku przełożony 
generalny ojców trapistów uznał autentyczność nowej formy powołania 
Karola i zwolnił go ze ślubów prostych tego zgromadzenia. Karol podjął 

26 C. de Foucauld, L’Imitation du Bien-aimé. Méditations sur les Saintes Évangiles 
[dalej: IBA], Paris 1997, s. 79 (Oeuvres Spirituelles du Père Charles de Foucauld).
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nową drogę życia zakonnego w oparciu o dwa śluby prywatne: czysto-
ści i nieposiadania niczego, poza narzędziami potrzebnymi do pracy 
fizycznej. Od 24 lutego 1897 roku przebywał po raz drugi w Ziemi Świę-
tej, gdzie podjął pracę służącego przy klasztorze Klarysek w Nazarecie. 
W początkach lipca 1900 roku podjął ostateczną decyzję o przyjęciu sa-
kramentu święceń kapłańskich. Po serii rekolekcji, 9 czerwca 1901 roku 
przyjął święcenia. 28 października 1901 przybył do Béni Abbès w Algie-
rii, przy granicy z Marokiem. Zajął się tam pracą charytatywną, walczył 
z niewolnictwem praktykowanym przez miejscową ludność. W 1903 rok 
postanowił zająć się ewangelizacją Tuaregów – zaczął więc studiować 
ich język i kulturę. Nie mógł jednak odprawiać dla nich mszy świętej 
z powodu braku ministranta. Ostatecznie w styczniu 1908 roku uzyskał 
od Stolicy Apostolskiej pozwolenie na samotne odprawianie mszy świętej. 
W 1910 roku umarł jego kierownik duchowy, o. Huvelin. W tym samym 
roku brat Karol rozpoczął budowę pustelni w górach Hoggar. Zajął się 
także badaniami lingwistycznymi i pracą wśród Tuaregów. 7 lipca 1911 
roku odprawił pierwszą mszę świętą w nowej pustelni w Assekrem, po-
łożonej na wysokości 2700 metrów n.p.m. w górach Hoggar. W 1914 roku 
i postanowił pozostać na zawsze w Tamanrasset i rozpoczął opracowy-
wanie słownika tuaresko-francuskiego. Miał nadzieję, że dzięki niemu 
przyszli misjonarze będą mogli łatwiej nawiązać dialog i głosić Ewangelię 
narodom tubylczym. W styczniu 1916 roku, podczas zamieszek wojen-
nych, regiony zamieszkałe przez Tuaregów zostały zaatakowane przez 
Senussów. Dlatego we wrześniu i październiku brat Karol zbudował fort 
dla obrony miejscowej ludności. Otrzymywał wezwania do zachowania 
ostrożności, ale ostatecznie nie udało mu się obronić niewielkiego fortu. 
1 grudnia 1916 roku został schwytany i zabity przez pewnego Tuarega, 
Sermiego ag Thorę, który w czasie rabowania przez napastników skrom-
nego dobytku Karola złapał za broń i oszołomiony zaistniałą sytuacją, 
strzałem w skroń z bliskiej odległości pozbawił życia Karola od Jezusa27.

27 Por. H. Didier, Krótki życiorys Karola de Foucauld, przeł. A. Królikowska, Kraków 
1996, s. 5–180.
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Ojciec de Foucauld zmarł samotnie, bez towarzyszy, bez ucznia. Bóg 
pozwolił jednak, aby spełniło się jego pragnienie założenia nowego 
zakonu. Pierwszym, który w 1924 roku przyjął sakrament kapłaństwa 
i przywdział habit z wyszytym na piersi purpurowym krzyżem i sercem, 
był admirał Malcor. W 1933 roku w Montpellier zostało założone Zgroma-
dzenie Małych Sióstr Najświętszego Serca Jezusa, zaś w bazylice na Mont-
martre Zgromadzenie Małych Braci Najświętszego Serca Jezusa, którzy 
osiedlili się w El Abiidh Sidi-Cheikh w Algierii. W 1927 roku diecezja 
Laghouat otwarła proces informacyjny przed beatyfikacją brata Karola. 
Samej uroczystości beatyfikacyjnej dokonał w Watykanie 13 listopada 
2005 roku prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kardynał José 
Saraiva Martins28.

Błogosławiony Karol de Foucauld pozostawił po sobie bogatą spuści-
znę literacką, która wciąż jest kompletowana. Na polecenie mgr Bernarda 
Jacqueline, postulatora procesu beatyfikacyjnego, francuskie wydawnic-
two Nouvelle Cité od 1973 roku ciągle publikuje Dzieła Duchowe Karola 
de Foucauld. Można je podzielić na pięć grup:
A. Medytacje: liturgiczne: Considérations sur les fêtes de l’année (Rozwa-

żania nad świętami roku liturgicznego), czyli pisma powstałe w czasie 
jego pobytu w Ziemi Świętej od 1897 do 1900 roku; medytacje biblijne: 
Qui peut résister à Dieu (Kto może oprzeć się Bogu?) – medytacje z lat 
1896–1898 dotyczące Starego Testamentu, z usilnym poszukiwaniem 
woli Bożej i Jego dobroci; En vue de Dieu seul (Ze względu na Boga 
samego), tom I – medytacje dotyczące czynienia wszystkiego ze wzglę-
du na Boga samego, z uwzględnieniem cnót: wiary i nadziei, Aux plus 
petits de mes frères (Do najmniejszych z mych braci), tom II – to dwa 
integralne tomy dotyczące medytacji nad Ewangeliami zapisane w cza-
sie pobytu brata Karola w Ziemi Świętej w latach 1897–1898. Medytacje 
te są oparte na fragmentach Ewangelii dotyczących 15 cnót miłosier-
dzia. Méditations sur les passages des Saints Évangiles relatif à quin-
ze vertus (Medytacje na temat fragmentów Ewangelii dotyczącym 

28 Por. LCF, s. 327.
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piętnastu cnót), tom I i Commentaire de Saint Matthieu (Komentarz 
do Świętego Mateusza) tom II – to medytacje napisane w Nazarecie 
przez Karola – pustelnika Hoggar, ukazujące napięcie w pracy ku do-
skonałości i poszukiwanie Boga samego; La bonté de Dieu (Dobroć 
Boża) – to medytacje nad Ewangeliami napisane w 1898 roku w Na-
zarecie. Ukazują spontaniczną i prostą metodę medytacji, zawierają 
teksty przerywane refrenem: Que Vous êtes bon, mon Dieu! (Jak dobry 
jesteś, Boże mój!); L’Imitation du Bien-Aimé (Naśladowanie Umiłowa-
nego) – są to rozważania na temat Ewangelii napisane pod koniec 1898 
roku i na początku 1899 roku w Nazarecie, a następnie w Jerozolimie. 
W tym tomie, poprzez teksty z Ewangelii św. Łukasza i św. Jana, Karol 
stawia sobie za cel „naśladować jego Ukochanego” – Jezusa; jako Jego 
młodszy brat próbuje odtworzyć w swoim życiu to, czym żył „Jego 
Wielki Brat”; następny zbiór, napisany w Nazarecie w 1898 roku, Petit 
frère de Jésus (Mały Brat Jezusa), zawiera 301 adnotacji do fragmen-
tów Ewangelii na temat „naśladowaniu Pana, miłości bliźniego, biedy 
i upodlenia”, a także przedstawia medytacje o ewangelicznym życiu 
Jezusa podczas roku liturgicznego. Ostatni tom L’Esprit de Jésus (Duch 
Jezusa), zawiera medytacje będące wyjaśnieniem Ewangelii, którą brat 
Karol rozważał w czasie pobytu w Béni-Abbès w latach 1901–1905, 
a później w Tamanrasset w latach 1914–1915.

B. Rekolekcje: Do tej grupy należy tom La dernière place: Retraite 
à Nazareth (Ostatnie miejsce). Kilka lat po swoim nawróceniu Karol 
de Foucauld starał się żyć w sposób najbardziej kontemplacyjny i był 
pochłonięty rekolekcjami, w czasie których poszukiwał tzw. „ostatnie-
go miejsca”, o którym mówił w czasie kazania o. Huvelin. Drugi tom 
nosi tytuł Seul avec Dieu (Sam z Bogiem). Dzięki notatkom rekolek-
cyjnym Karola de Foucauld, które powstawały w latach 1900–1909, 
czytelnik może wejść w tajniki jego modlitwy i szczególnego powo-
łania. Foucauld realizuje wymagania reguły Zgromadzenia Małych 
Braci Najświętszego Serca Jezusa, którą właśnie napisał.

C. Rozporządzenia: Obejmują jeden tom: Règlements et Directoire (Re-
gulaminy i Dyrektoriat), dokument zawierający pięć tekstów fundacji: 
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Zgromadzenia Małych Braci Najświętszego Serca Jezusa, Zgromadze-
nia Małych Sióstr Najświętszego Serca Jezusa i Stowarzyszenia Braci 
i Sióstr Najświętszego Serca Jezusa.

D. Notatki: Do tej grupy można zaliczyć dwa tomy: Carnet de Béni Abbès 
(Notes z Béni Abbès) i Carnets de Tamanrasset (Notesy z Tamanras-
set); ukazują one, jak Karol de Foucauld postrzegał swą kapłańską 
i duszpasterską oraz misyjną działalność w codziennej służbie życia. 
Jego kontakty z francuskim wojskiem i z miejscową ludnością mu-
zułmańską pokazują nam zarówno jego gorliwość apostolską, jak 
i poczucie powszechnego braterstwa.

E. Notatki duchowe, apostolat i testamenty. Obejmuje je tom Voyager 
dans la nuit (Nocny podróżnik), który zawiera notatki duchowe, 
apostolat i testamenty napisane w Nazarecie, Akbès i Rzymie w latach 
1888–1897, w Ziemi Świętej w latach 1897–1900, a następnie na Saharze 
w latach 1902–191629.
Ponadto ważną grupą pism Karola de Foucauld jest jego korespon-

dencja. Najważniejsze listy to: 20 lat korespondencji między Karolem 
de Foucauld i jego kierownikiem duchowym, o. Huvelinem, z lat 1890–
1910 (20 ans de correspondance entre Charles de Foucauld et son directeur 
spirituel 1890–1910). Wiemy, że ojciec Huvelin odegrał kluczową rolę 
w przemianie Karola de Foucauld i że był uważany za jego kierownika 
duchowego w najpełniejszym znaczeniu tego słowa.

Drugą ważną pozycją pod tym względem są Lettres à Mme de Bondy 
(Listy do Madame de Bondy). Zawierają one fragmenty listów Karola 
do jego kuzynki, Marie de Bondy, która była jego duchową powiernicą 
i pełniła funkcję duchowej matki. Listy te są istotnym źródłem poznania 
duchowości Karola de Foucauld.

Na kolejny zbiór, Lettres à sa soeur Marie de Blic (Listy do mojej 
siostry Marii de Blic), składa się 240 z 2216 listów napisanych przez 

29 Por. C. de Foucauld, Écrits spirituels (Édition Integrale), [w:] C. de Foucauld, En vue 
de Dieu seul. Méditations sur les passages des Saints Évangiles relatif à quinze vertus 
[dalej: DS], Paris 1999, s. 7–9 (Oeuvres Spirituelles du Père Charles de Foucauld).
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Karola do swojej rodziny. Obejmują one listy do Marie de Blic, jego 
młodszej siostry, którą czule nazywa Mimi, pisane od 1877 roku do dnia 
jego śmierci, 1 grudnia 1916 roku. Ukazują one współczucie Karola dla 
ubogich, jego plan, aby kupić Górę Błogosławieństw. Tam zamierzał 
wybudować kościół, w  którym nieustanna adoracja Najświętszego 
Sakramentu miała być źródłem błogosławieństwa dla wszystkich 
przybywających do  Świętego Miasta. Odnajdujemy w  nich przywią-
zanie Karola do Eucharystii i do Serca Jezusowego, opisy wielu jego 
podróży misyjnych, wytrwałość w nauce języka i poznawaniu kultury  
Tuaregów.

Równie bogata jest korespondencja Karola z przyjaciółmi. Wśród 
nich należy chronologicznie wskazać najpierw na 57 listów do Gabriela 
Tourdes powstałych między 1874 a 1915 rokiem. Lettres à un ami de ly-
cée. Correspondance avec Gabriel Tourdes (Listy do mojego przyjaciela 
z liceum Gabryiela Tourdes) są ważnym źródłem informacji o życiu 
młodego Karola de Foucauld, studenta z Saint-Cyr, zwłaszcza przed jego 
nawróceniem. Ukazują one jego stan umysłu w latach utraty wiary, wątp- 
liwości w wierze, trudności z rozwijaniem kariery wojskowej. Ostatnie 
listy pisane w czasie wojny 1914 roku zawierają refleksje na temat tych 
tragicznych wydarzeń.

Correspondances Sahariennes (Korespondencję saharyjską) opubli-
kowało francuskie wydawnictwo Cerf w 1998 roku. Obejmuje ona listy 
Karola z Sahary do ojców białych i sióstr białych u kresu jego pobytu 
na Saharze w latach 1901–1916. Najczęstszym adresatem tych listów był 
biskup Guérin, prefekt apostolski Sahary i bezpośredni przełożony Karo-
la, a jednocześnie jego przyjaciel. W korespondencji tej można odnaleźć 
opis życia duchowego Karola i jego działalności kapłańskiej i misyjnej.

Kolejny zbiór to Lettres à son ami Henri de Castries 1901–1916 (Listy 
do jego przyjaciela Henryka de Castries 1901–1916). Korespondencja 
Karola de Foucauld z Henrykiem de Castries obejmuje piętnaście lat: 
od święceń kapłańskich ojca de Foucauld (1901) aż do jego śmierci 
(1916). Ukazuje najbardziej dokładne, najpiękniejsze opowieści Karola 
de Foucauld o  jego konwersji (1886). Karol ujawnia także, w  jakich   
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konkretnych warunkach prowadził życie na pustyni, nie tylko jako pu-
stelnik, lecz także jako kapłan nawiązujący relacje z ludźmi, odbywający 
z nimi wiele spotkań, także jako językoznawca i etnolog. Karol ujawnia 
swój stosunek do islamu i intensywne pragnienie powołań „pionierów 
ewangelicznych” do ewangelizacji mieszkańców północnej Afryki.

L’aventure de l’amour de Dieu. 80 lettres inédites de Charles de Fou- 
cauld à Louis Massignon (Przygoda miłości z Bogiem. 80 listów niewy-
danych Karola de Foucauld do Ludwika Massignona) to listy z lat 1906 
i 1916 wymieniane między pustelnikiem z Tamanrasset i przyszłym 
wielkim uczonym islamskim. Ludwik Massignon dzięki znajomości 
z Karolem przeszedł drogę od agnostycyzmu do wiary swojego dzieciń-
stwa i nawrócił się na katolicyzm. Massignon spotkał osobiście Karola 
de Foucauld w lutym 1909 i prowadził z nim korespondencję aż do 
jego śmierci.

Correspondances lyonnaises (1904–1916): Lettres à Suzanne Perret, 
à l’Abbé Antoine Crozier, à Joseph Hours et à l’Abbé Constant Pel (Kore-
spondencja liońska (1904–1916): Listy do Suzanne Perret, ojca Antoine’a 
Croziera, Josepha Hours i ojca Constanta Pel) to zbiór, który pozwala 
poznać ostatnie lata życia Karola de Foucauld, związane z założeniem 
we Francji Stowarzyszenia Braci i Sióstr Najświętszego Serca Jezusa, 
stowarzyszenia kapłanów i świeckich akceptujących dawanie świadectwa 
o chrześcijaństwie w miejscach podlegających obediencji francuskiej, 
szczególnie w Afryce30.

Lettres et carnet (Listy i notatki) to zbiór tekstów ukazujących Karola 
de Foucauld, który chce naśladować czyny i życie Jezusa i pragnie być 
przeniknięty każdym z Jego słów, aby upodobnić się do swego Mistrza 
i Przyjaciela.

W języku polskim zostały wydane tylko trzy tomy dzieł Karola de Fo-
ucauld. Jako pierwszy opublikowano tom Z biegiem czasu. Antologia 

30 Por. H. Hours, J. Gadille, Introduction, [w:] C. de Foucauld, Correspondances lyon-
naises (1904–1916). Lettres à Suzanne Perret, à l’Abbé Antoine Crozier, à Joseph 
Hours et à l’Abbé Constant Pel [dalej: CL], Paris 2005, s. 5–35.
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pism duchowych (Au fil des jours. Nouvelle anthologie des écrits spiri-
tuels) w przekładzie Magdaleny Brodniewicz (Poznań 2007). Następnie 
ukazaly się Medytacje nad Psalmami (Méditations sur les Psaumes), 
w przekładzie Aleksandry Frej (Warszawa 2007), później zaś „Umiło-
wane ostatnie miejsce”. Listy do braci trapistów (« Cette chère dernière 
place ». Lettres à mes frères de la Trappe) w przekładzie Nelly Przybyl-
skiej (Kraków 2011).

Jak wynika z wymienionych powyżej danych, zgromadzone źródła 
dostępne są w większości w języku francuskim. Materiał źródłowy jest 
bardzo obszerny – na potrzeby pracy przeanalizowano około dziesięciu 
tysięcy stron pism Karola de Foucauld31.

Opracowania teologiczne duchowości bł. Karola de Foucauld nie 
są natomiast zbyt liczne. Ksiądz Andrea di Mandonico jako pierwszy 
napisał pracę doktorską dotyczącą tej postaci (pod kierunkiem ks. Bruno 
Secondina na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie) – 
Nazaret. Un luogo un simbolo un’esperienza nella spiritualità di Charles 
de Foucauld (1858–1916) („Nazaret. Miejsce symboliczne doświadczenia 
duchowości Karola de Foucauld”) – która została obroniona w 2000 
roku32. W tej dysertacji autor przedstawił chronologiczny rozwój idei 
nazaretańskiej u Karola de Foucauld. W Polsce powstała praca doktorska 
ks. Janusza Umerlego, napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Ire-
neusza Werbińskiego i obroniona na Uniwersytecie Mikołaja Koper-
nika w Toruniu w 2004 roku, pod tytułem Duchowość nazaretańska 
w świetle życia i pism Karola de Foucauld33. Dysertacja ks. Umerlego 
porządkuje i systematyzuje doktrynę Karola de Foucauld, ukazując 

31 Tłumaczenia pism Karola de Foucauld pochodzą od autora tej dysertacji.
32 Por. A. Mandonico, Pontificia Università Gregoriana, Facultas Theologiae, Insti-

tutum Spiritualis, Nazaret. Un luogo un simbolo un’esperienza nella spiritualità 
di Charles de Foucauld (1858–1916), Dissertatio ad Doctoratum in Facultate Theolo-
giae apud Institutum Spiritualitis Pontificia Università Gregoriana, num. matricola 
140874, moderator B. Secondin, Roma 2000.

33 Por. J. Umerle, Nazaret według Karola de Foucauld. Duchowość nazaretańska 
w świetle życia i pism Karola de Foucauld, Włocławek 2006. 
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wymiar nazaretański jako najważniejszy w duchowości Błogosławionego. 
W rozdziale pierwszym, w punkcie drugim autor opisał kontemplacyj-
ny charakter duchowości nazaretańskiej Karola de Foucauld, którego 
przykładem było ukryte życie Jezusa, Maryi i Józefa w Nazarecie34. Nato-
miast w rozdziale trzecim swej pracy scharakteryzował także duchowość 
eucharystyczną brata Karola, analizując ją na płaszczyźnie przedmio-
towej i podmiotowej. Po tak przeprowadzonej analizie autor stwierdził, 
że to właśnie powołanie nazaretańskie Błogosławionego brata Karola 
kształtowało jego specyficzne rozumienie Eucharystii i praktykowanie 
adoracji35. Książka ks. J. Umerlego nie wyczerpała jednak w pełni pro-
blemu duchowości modlitewnej ojca Karola, ale stanowi punkt wyjścia 
do pogłębionej analizy w poniższej pracy.

Rozwój duchowy Błogosławionego Karola de Foucauld dokonywał się 
przez praktykowanie podstawowych cnót chrześcijańskich: wiary, na-
dziei i miłości, oraz poprzez jego współpracę z darami Ducha Świętego, 
działającego nie tylko przez sakramenty, lecz także modlitwę. Ponieważ 
życie modlitwy pozostaje w ścisłym związku z życiem duchowym, w tej 
dysertacji zostanie ukazane, jaką funkcję pełniła modlitwa w strukturze 
życia duchowego ojca de Foucauld, a także na ile stała się synonimem 
jego życia duchowego36.

W teologii duchowości przedmiotem materialnym doświadczenia du-
chowego jest zespół albo kształt postaw osobowej relacji, jaka zachodzi 
pomiędzy Bogiem a podmiotem. Analizowany od strony fenomenolo-
gicznej przedmiot ten jest złożonym procesem kształtowania się postaw 
duchowych, który aktualizuje się pod wpływem doświadczenia ducho-
wego, głównie w sferze afektywnej i wartościującej. Posoborowa teologia 
duchowości, zorientowana personalistycznie, ujmuje indywidualne życie 
duchowe prowadzone w Duchu Świętym pod kątem obiektywnych 

34 Por. J. Umerle, Nazaret…, dz. cyt., s. 61–92.
35 Por. J. Umerle, Nazaret…, dz. cyt., s. 164–180.
36 Por. J. W. Gogola, Wstęp, [w:] J. W. Gogola, Od objawienia do zjednoczenia. Wykład 

teologii modlitwy, Kraków 2005, s. 10–11.
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treści wiary przekazanych w Kościele świętym. Przedmiotem formalnym 
quo jest rozum oświecony wiarą, za pomocą którego Błogosławiony 
Karol de Foucauld starał się dotrzeć do objawionej prawdy. Natomiast 
przedmiotem formalnym quod będzie sposób przeżywania obecności 
Boga, którego Karol de Foucauld doświadczał w czasie modlitwy pod-
czas celebracji mszy świętej, adoracji Najświętszego Sakramentu, przez 
kult Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz duchowość maryjną, które 
w duszy zaangażowanego podmiotu obejmowały jego sferę afektywną, 
poznawczą i wolitywną37.

Dla teologii duchowości pisma, w których podmiot duchowy ujawnia 
osobiste doświadczenie, i sposób, w jaki je przekazuje, stanowią cenny 
materiał źródłowy. Metoda badawcza będzie polegać na analizowaniu 
bezpośrednich i dlatego niesformalizowanych osobistych zapisków du-
chowych ojca de Foucauld, stanowiących tzw. Pisma duchowe, oraz źródeł 
epistolograficznych, niestety niekompletnych – wciąż bowiem podejmo-
wane są starania, by opublikować wszystkie notatki Karola de Foucauld. 
Wobec tego najbardziej odpowiednią metodą uchwycenia niepowtarzal-
ności doświadczenia duchowego badanego podmiotu wydaje się opis 
fenomenologiczny38. Nie chodzi tutaj o fenomenologię jako filozoficzne 
ujęcie rzeczywistości, lecz o niczym nieuwarunkowany opis zjawiska 
jako takiego, zredukowanego do swej jedyności i niepowtarzalności. 
W tym celu autor dysertacji posłuży się wnioskowaniem indukcyjnym39.

Na takiej metodzie opiera się tzw. teologia oddolna, bardziej odpo-
wiadająca potrzebom naszych czasów. W teologii duchowości oznacza 
ona, że należy odczytywać osobiste elementy życia duchowego podmiotu, 
które są natury subiektywnej, według tzw. klucza duchowego. Oprócz 
elementów natury subiektywnej należy uwzględnić również warstwę 
obiektywną, która pozwala umieścić osobiste doświadczenie w nurcie 

37 Por. M. Chmielewski, Metodologiczne problemy posoborowej teologii duchowości 
katolickiej, Lublin 2001, s. 143n.

38 Por. Ch. A. Bernard, Wprowadzenie do teologii duchowości, tłum. J. Machniak, 
Kraków 1996, s. 47–49 (Myśl Teologiczna, 10).

39 Por. Z. Hajduk, Ogólna metodologia nauk, Lublin 2000, s. 157n.
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doświadczenia duchowego Kościoła. Dzięki temu mozemy odkryć, na ile 
osobiste doświadczenie duchowe odzwierciedla obiektywny przedmiot 
doświadczenia duchowego, jego warstwę historyczną, literacką, arty-
styczną, kulturalną i psychologiczną. Zastosowanie tej metody staje się 
możliwe, ponieważ Karol de Foucauld odwoływał się do wielkich klasy-
ków duchowości: Świętego Jana od Krzyża i Świętej Teresy z Ávila, którzy 
są autorytetami w dziedzinie doświadczenia duchowego Kościoła, a także 
do nauczania Magisterium Kościoła przełomu XIX i XX wieku40.

Chrześcijańskie doświadczenie duchowe, które stało się udziałem 
także Karola de Foucauld, polega na spotkaniu z Bogiem Trójosobo-
wym, co skutkuje umiłowaniem Boga, a w konsekwencji prowadzi 
do zawierzenia się Chrystusowi. Dzięki ciągłemu aktualizowaniu się 
tego doświadczenia przez sakramentalną posługę Kościoła w Eucha-
rystii w Błogosławionym stopniowo postępował proces upodabniania 
się do Chrystusa, czyli chrostoformizacji. Najbardziej znanym i cenio-
nym miejscem doświadczenia duchowego jest szeroko pojęta modlitwa. 
W życiu Karola de Foucauld była ona połączeniem wymiaru wertykal-
nego (kult, modlitwa, mistyka) z wymiarem horyzontalnym (cała sfera 
zaangażowania doczesnego, zwłaszcza działalność misyjna) i stała się 
dla niego uobecnieniem aktualizującej się historii zbawienia41.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, w rozprawie autor ukaże 
analizę pism duchowych Karola de Foucauld, koncentrując się na jego 
duchowości modlitewnej. Celem pracy jest odkrycie drogi duchowej 
Błogosławionego do zjednoczenia z Bogiem, której źródłami były: mo-
dlitwa oparta o lectio divina Pisma Świętego, udział i celebracja mszy 
świętej, adoracja Najświętszego Sakramentu, kult Najświętszego Serca 
Pana Jezusa oraz kult Najświętszej Maryi Panny i świętych. Postawione 
zostaną pytania: na czym polegała modlitwa Karola de Foucauld, jak 
przebiegał jego rozwój duchowy w oparciu o własną szkołę modlitwy, 

40 Por. M. Chmielewski, Metodologiczne problemy…, dz. cyt., s. 72, 81, 105.
41 Por. W. Słomka, Doświadczenie duchowe, [w:] Leksykon duchowości katolickiej, 

dz. cyt., s. 217–221.
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która umożliwiała mu zjednoczenie się z Trójcą Świętą, a także na ile 
modlitwa stała się podstawą jego zaangażowania misyjnego.

Praca sklada się z pięciu rozdziałów. W pierwszym zostanie przed-
stawiony dynamiczny rozwój życia duchowego Karola de Foucauld 
w kontekście jego biografii. Ponieważ Błogosławiony odwoływał się 
do duchowości św. Teresy od Jezusa, odwołując się do jej dzieła Zamek 
wewnętrzny, autor pracy ukaże stopniowy rozwój modlitwy Karola de Fo-
ucauld, który doprowadził go do doskonałego zjednoczenia się z Chrystu-
sem. Podstawą tego zjednoczenia na każdym z siedmiu etapów rozwoju 
modlitwy były kult eucharystyczny i modlitwa kontemplacyjna, których 
nadrzędnym celem było całkowite oddanie się wypełnianiu woli Bożej.

Rozdział drugi będzie dotyczył metodologii modlitwy Karola de Fou- 
cauld. Najpierw zostaną ukazane sens i rodzaje modlitwy ustnej, a także 
bogactwo różnych form modlitwy liturgicznej. Autor pracy przedstawi 
też, jaką funkcję pełniła w życiu Karola modlitwa indywidualna i wspól-
notowa. Spośród wielu form modlitwy na uwagę zasługuje modlitwa 
myślna, która obok ustnej odegrała podstawową rolę w kształtowaniu 
dialogu Karola de Foucauld z Bogiem. Do najwyższych szczytów życia 
mistycznego Błogosławiony Karol dotarł dzięki medytacji nad Pismem 
Świętym i modlitwie kontemplacyjnej. W ostatnim punkcie drugiego 
rozdziału zostanie przedstawione to, co o jej roli sądził ojciec de Foucauld.

Rozdział trzeci będzie opisywał bogactwo modlitwy eucharystycz-
nej ojca Karola, która ukazuje jego doktrynalny ideał duchowy, oparty 
na tekstach biblijnych, zawierających przede wszystkim naukę o Jezusie 
Chrystusie Chlebie Żywym. Analiza życia i pism Karola de Foucauld 
wykaże, że msza święta, komunia święta sakramentalna i duchowa oraz 
adoracja Najświętszego Sakramentu były podstawowymi środkami jego 
pobożności eucharystycznej.

Z kultem eucharystycznym ściśle powiązany był kult Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, który dla Karola był często wyrazem kontempla-
cji miłości objawionej ludziom przez wcielenie Słowa i mękę Jezusa. 
Ta forma pobożności modlitewnej Karola de Foucauld zostanie omó-
wiona w  rozdziale czwartym. W  kulcie Najświętszego Serca Pana 
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Jezusa można odnaleźć u ojca Karola zarówno akt poświęcenia się, jak 
i ekspiacji. Obie formy kultu Serca Jezusowego były dla ojca de Fou- 
cauld wyrazem kontemplacji miłości – caritas, objawionej ludziom 
przez wcielenie, mękę i zmartwychwstanie Chrystusa42. Odwołując się 
do nauki Kościoła o kulcie Serca Jezusowego zawartej w trzech encykli-
kach: Annum sacrum Leona XIII (z 25 maja 1899 roku), Miserentissimus 
redemptor Piusa XI (z 8 maja 1928 roku) i Haurietis aquas Piusa XII (z 15 
maja 1956 roku), w rozdziale ukazana zostanie doktrynalna i liturgiczna 
istota kultu Serca Jezusowego w życiu i pismach Karola de Foucauld43.

Ostatni, piąty rozdział tej rozprawy uwidoczni kult Najświętszej Ma-
ryi Panny i świętych w duchowości Karola de Foucauld. Duchowość 
maryjna ojca de Foucauld przeżywana wraz z Kościołem podczas roku 
liturgicznego była dla niego okazją do zwracania się o wstawiennictwo 
Najświętszej Maryi Panny i świętych, o pomoc w przeżywaniu relacji 
z Bogiem. Najświętsza Dziewica Maryja wraz ze Świętym Józefem stali 
się dla Karola wzorem oddania się Jezusowi i zjednoczenia z Nim44. Bo-
gactwo rozmaitych form duchowości maryjnej wyraziło się najpełniej 
zwłaszcza przez wielkie nabożeństwo Karola de Foucauld do Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy. Błogosławiony Karol de Foucauld czcił 
także Maryję jako Matkę Kościoła. Szczególną inspiracją była tutaj 
ewangeliczna scena nawiedzenia przez Maryję św. Elżbiety. Kult świę-
tych ukazuje brata Karola de Foucauld jako człowieka, który uważał 
ich za wiarygodnych świadków Boga, na których trzeba się wzorować 
i których trzeba wzywać wstawiennictwa45. Aby ukazać, na  ile kult 
maryjny w rozwoju duchowym Błogosławionego był kultem pogłębio-
nym, autor pracy odwoła się do kryteriów papieża Pawła VI zawartych 
w adhortacji Marialis cultus46.

42 Por. LCF, s. 212–213.
43 Por. J. Sypko, Serce Jezusa, [w:] Leksykon duchowości katolickiej, dz. cyt., s. 814–815. 
44 Por. LCF, s. 149–150.
45 Por. Mały brat Jezusa Moris, Za Jezusem z Nazaretu, Kraków 2012, s. 120–121.
46 Por. A. Rybicki, Maryjna duchowość, [w:] Leksykon duchowości katolickiej, dz. cyt., 

s. 495.





ROZDZIAŁ I 
Rozwój modlitwy w życiu 
Karola de Foucauld.  
Aspekt dynamiczno- 
-biograficzny

Według Jeana-François Sixa, biografa Karola de Foucauld, życiorys Bło-
gosławionego należy podzielić na dwa okresy. Pierwszy Six podsumo-
wał słowami Ewangelii: „Jeśli ziarno nie obumrze” (J 12, 24). Opisywał 
w nim trudną drogę nawrócenia, błądzenia i poszukiwania głębszej 
więzi z Bogiem przez młodego konwertytę i mnicha-trapistę, który 
zadawał sobie często pytanie nawróconego św. Pawła: „Co mam czynić, 
Panie?” (Dz 22, 10). Drugi okres życia Karola rozpoczął się po 1896 roku, 
kiedy odczytując wolę Bożą, odszedł od trapistów, aby realizować swój 
nowy ideał1. W tym procesie przemiany duchowej Karola de Foucauld, 
modlitwa odgrywała pierwszoplanową rolę. W rozwoju modlitwy Bło-
gosławionego można dostrzec kilka znamiennych rysów, które zostaną 
przedstawione w oparciu o pięć charakterystycznych etapów jego życia.

1.1. Katolickie dzieciństwo i sceptyczna młodość 
(1858–1886).  
„Boże�mój,�jeśli�istniejesz,�spraw,�bym�Cię�poznał”

Karol de Foucauld urodził się we Francji, w Strasburgu, 15 września 1858 
roku. Uważał, że jego życie od samego początku było poddane działaniu 

1 Por. P. Sourisseau, Wstęp, [w:] K. de Foucauld, „Umiłowane ostatnie miejsce”. Listy 
do braci trapistów, oprac. A. Robert, tłum. N. Przybylska, Kraków 2011, s. 21.
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Bożego miłosierdzia. Po latach wspominał żywy kontakt swojej matki 
z Bogiem i jej religijność odznaczającą się głęboką modlitwą i miło-
ścią Boga. Szczególnym znakiem religijnej atmosfery, w jakiej wzra-
stał, były małe ołtarzyki, przed którymi w pokoju rodziców i w swoim 
własnym modlił się i umacniał podstawy wiary. Karol był przekonany, 
że dzięki religijnej matce we wczesnej młodości poznał Boga, nauczył się 
Go kochać, modlić do Niego i otrzymał od Niego wiele łask2. Po latach 
w Lettres et carnet (Listach i dzienniku) opisał swoje pierwsze modli-
tewne doświadczenia. Były to słowa: „Mój Boże, błogosław ojcu, mamie, 
dziadkowi, babci od strony mamy, babci Foucauld i małej siostrze”3. 
Błogosławiony pamiętał i doceniał swe pobożne wychowanie, wizyty 
w kościołach, składanie bukietów pod krzyżem i żłóbkiem w czasie 
Bożego Narodzenia, głęboko przeżywane nabożeństwa w miesiącu 
maryjnym. Świadectwo wiary bliskich i lektura katechizmu stanowiły 
główne przykłady pobożności zapamiętanej z domu rodzinnego: „widzę 
się idącego do kościoła z moim ojcem, z dziadkiem, widzę babcię, moje 
kuzynki idące na mszę świętą każdego dnia”4.

Niestety w wieku sześciu lat Karol i  jego trzyletnia siostra zostali 
osieroceni. Mimo tych bolesnych doświadczeń po wielu latach trapista 
dziękował Bogu za swoje dzieciństwo, za rodziców i dziadków, którzy 
zajęli się odtąd wychowaniem wnuków. Czas przeżywany wraz z młod-
szą siostrą Marią u dziadka upływał mu na pobożnej edukacji. Przyszły 
Błogosławiony wspominał naukę katechizmu i pomocne wskazówki 
wierzącego dziadka, który ukazywał mu dobre przykłady chrześcijań-
skiej postawy w całej rodzinie. Pierwszą komunię świętą Karol przyjął 
w wieku 14 lat. Po długim i dobrym przygotowaniu przystąpił do niej 
28 kwietnia 1872 roku, w katedrze w Nancy. Ten szczególny moment jego 
życia był wspierany modlitwą całej rodziny. Zapamiętał ten dzień jako 

2 Por. C. de Foucauld, La dernière place. Retraite à Nazareth [dalej: DP], Paris 2003, 
s. 111 (Oeuvres Spirituelles du Père Charles de Foucauld).

3 C. de Foucauld, Lettres et carnet [dalej: LC], Paris 1966, s. 16.
4 Por. LC, s. 16–7.



Rozwój�modlitwy�w życiu�Karola�de Foucauld…� 31

wypełniony prawdziwą duchową gorliwością i powracał do tego wyda-
rzenia w późniejszych latach jako do dnia bardzo ważnego w jego życiu 
religijnym5. Podczas ceremonii jego starsza o osiem lat kuzynka Maria 
Moitessier, ofiarowała mu prezent w postaci książki ojca Bossueta Éléva-
tions à Dieu sur tous les mystères de la religion chrétienne (Uniesienie 
duszy ku Bogu, po refleksji dotyczącej tajemnic religii chrześcijańskiej). 
Te medytacje Ewangelii, w formacie małego mszalika, nie pozostały, jak 
się później okaże, bez wpływu na resztę jego życia6. Pierwsza komunia 
święta była szczytowym doświadczeniem modlitewnym lat dziecięcych 
i, jak stwierdził Karol, Bóg zakorzenił się w jego duszy na tyle mocno, 
że mimo późniejszych życiowych burz ochronił go, aby mógł w przy-
szłości otrzymać światło duchowe7.

Od 1874 roku Karol kształcił się w gimnazjum jezuickim w Paryżu. 
W czasie kursu retoryki, pod wpływem lektury autorów niechrześcijań-
skich, pogrążył się w sceptycyzmie i utracił wiarę8. Mimo że spotykał się 
z dobrymi nauczycielami, którzy starali się zmieniać jego usposobienie 
na lepsze, zaczął prowadzić nieuporządkowane moralnie życie9. Sam 
przyznał później, że był pełen egoizmu, bezbożności i pragnął zła, będąc 
nim jakby oszołomiony10. Dotychczasowa pobożność nie pozostawiła 
żadnego śladu w jego duszy, a wiara katolicka wydawała mu się jedna-
kowo godna odrzucenia co inne wyznania11. Zaprzestał więc praktyk 
religijnych włącznie z modlitwą, gdyż nie doświadczał jakiegokolwiek 
nadprzyrodzonego wymiaru swojego życia12.

    5 Por. P. Sourisseau, Wstęp…, dz. cyt., s. 17.
    6 Por. A. Chatelard, Charles de Foucauld…, dz. cyt., s. 16.
    7 Por. DP, s. 16–22.
    8 Por. Ch. Chauvin, Charles de Foucauld par lui-meme et ses héritiers, Paris 2013, 

s. 14–15.
    9 Por. P. Sourisseau, Wstęp…, dz. cyt., s. 18. 
10 Por. C. de Foucauld, Lettres à Mme de Bondy [dalej: LMB], Paris 1966, s. 38.
11 Por. C. de Foucauld, Lettres à son ami Henri de Castries 1901–1916 [dalej: LHC], 

Paris 2011, s. 66.
12 Por. A. Chatelard, Charles de Foucauld…, dz. cyt., s. 17; DP, s. 101.
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Wyrzucony po dwóch latach ze szkoły jezuitów w Paryżu, Karol został 
przyjęty do Akademii Wojsk Lądowych w Saint-Cyr pod Wersalem. Tam 
dalej prowadził beztroskie życie. Ocenił je później jako czas duchowej 
ciemności, wypełniony egoizmem, korzystaniem z przyjemności cia-
ła, bez świadomości Boga, a nawet swego człowieczeństwa – do tego 
stopnia, że „nie czuł się jak człowiek, ale jak świnia”13. Podczas służby 
wojskowej w Algierii doświadczał zniechęcenia do grzesznego życia, 
zaczął nawet uświadamiać sobie własną duchową śmierć. Karol przyznał, 
że choć w tym okresie cała jego wiara była martwa, zachował nienaru-
szony szacunek wobec tego, co święte. Bóg ocalił go, zachowując w jego 
duszy religijne wspomnienia z dzieciństwa, zamiłowanie do studiowania 
poważnych lektur, a także wrażliwość na piękno, pozostawiając jedno-
cześnie świadomość tego, czym jest smak rozpusty i brzydoty. Karol 
wyznał, że choć czynił zło, nigdy go nie aprobował ani nie kochał. Bóg 
działał w jego duszy tak, że codziennie, gdy wracał samotnie do miesz-
kania, odczuwał pustkę, cierpienie i smutek, jakich nigdy do tej pory nie 
doświadczał. Ten niepokój duszy towarzyszył mu także w czasie podróży 
czy bitew, aż do czasu, kiedy Apostoł Sahary zerwał ostatecznie więzi 
ze złem i powrócił do wspólnoty Kościoła. Po wielu latach bycia z daleka 
od Niego Bóg pozwolił mu odejść od wszystkich złych miejsc, w których 
do tej pory przebywał, i powrócić do rodziny, gdzie pragnął odnaleźć 
zrozumienie i wybaczenie. Po powrocie do Paryża Bóg natchnął go do 
prowadzenia życia w samotności i ubóstwie, dając czas na poważne 
studiowanie. Chociaż żył w atmosferze mniej zepsutej, to wciąż nie było 
w nim ani światła, ani dobra. W tym czasie Karol doświadczał głębokiego 
upodlenia złem, w którym do tej pory tkwił. Równocześnie zrodził się 
w nim tak wielki wstręt do grzechu, że umożliwił proces stopniowego 
oczyszczenia14.

Ze wspomnień Karola wynika, że był to okres, gdy Bóg swą mocą 
zobowiązał go do czystości serca – i wkrótce ta cnota stała się dla niego 

13 Por. DP, s. 93–94.
14 Por. LC, s. 17–18.
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słodką koniecznością. Dzięki niej zrozumiał, że Bóg nigdy nie oddala 
się od człowieka i że trzeba Go nieustannie poszukiwać, podejmując 
trud walki z grzechem. Dlatego przepraszał Boga za swe niegodziwości, 
jednocześnie wyrażając wdzięczność za potęgę Jego miłosierdzia15. Taki 
stan ducha, w którym człowiek po grzesznym sposobie życia odnajduje 
wielkość swej godności, opisywała św. Teresa w pierwszym mieszkaniu, 
stwierdzając, że „możliwe jest komunikowanie się wielkiego Boga z prze-
pełnionym śmierdzącą wonią robactwem” i umiłowanie tej dobroci 
Bożej przez człowieka, który jak ślepiec, poprzez swoje nawrócenie, 
otrzymuje z ręki Pana wzrok wiary16.

Na wiosnę 1882 roku Karol zrzucił mundur wojskowego i zaczął po-
szukiwania ideału życia, którego dotąd nie znał17. Postanowił wyruszyć 
do Maroka, gdzie zachwyciła go przyroda południowego Oranu. Jednak 
największe wrażenie wywarli na nim wyznawcy islamu, których widok 
jeszcze bardziej zachwiał jego agnostycyzmem. Zobaczył ludzi, których 
dusze żyły w nieustającej obecności Boga, którzy byli świadkami modli-
twy i ufności do Najwyższego i Najmiłosierniejszego. Dlatego postanowił 
najpierw studiować Koran, a później Biblię. W trakcie trwania wyprawy 
zaczął zbierać informacje o życiu monastycznym. W liście do Henryka 
de Castries18 z 15 lipca 1901 roku Karol przyznał, że islam był dla niego 
ekstremalnie urzekający, gdyż zachwycił go nadmiarem adoracji Boga – 
inne wskazania tej religii były natomiast jego zdaniem wypaczeniem. 
W jego oczach katolicyzm był prawdziwą religią ze względu na boski 
wzór Pana Jezusa: ubogiego, czystego, nieopierającego się złu, cierpiące-
go wszystko, pełnego pokoju, przebaczającego i błogosławiącego. Islam 
zaś w opinii Karola, ze względu na naukę Mahometa, zachęcał człowieka 
do nadmiernego bogacenia się, kładł akcent na przyjemności cielesne 
i dążył do wojny. W odczuciu Błogosławionego tak przeciwne wskazania 

15 Por. LC, s. 17–19.
16 Por. Teresa od Jezusa, Zamek wewnętrzny, 1 M, 3, t. 2, dz. cyt., s. 37.
17 Por. C. de Foucauld, Crier l’Évangile [dalej: CE], Paris 2004, s. 145 (Oeuvres Spiri-

tuelles du Père Charles de Foucauld).
18 Henryk de Castries (1840–1927), geograf francuski, autor książki L’Islam (1906). 
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uniemożliwiały pogodzenie obu religii. Według Karola fundamentem 
miłości i adoracji Boga powinna być zatrata siebie w Bogu, ukorzenie 
się przed Umiłowanym, i zrozumienie, że cała reszta jest niczym19. W is-
lamie, zdaniem Foucaulda, nie ma tak dalece idącego dystansu wobec 
świata stworzonego, żeby mógł zachęcić do miłości godnej Boga. Karol 
był przekonany, że bez czystości i ubóstwa miłość i adoracja pozostają 
zawsze bardzo niedoskonałe. Jego zdaniem jeśli chce się kochać Boga 
z całkowitym oddaniem, ale bez zamiaru odseparowania się od tego 
wszystkiego, co może oddzielać od Niego, nie możena poczuć się na tyle 
kochanym, aby móc się w Nim zatopić całkowicie20. W jednym z listów 
Karol przyznał, że w tym okresie jego życia działała w nim w szczególny 
sposób łaska Boża, tak że na nowo odnalazł wiarę z dzieciństwa21.

Po zakończeniu wyprawy do południowej Algierii i Maroka Karol 
wrócił do Paryża. Spotykając się z rodziną, zwłaszcza ze swoją siostrą 
i kuzynką, odnajdywał w nich chrześcijan, którzy nie ukrywali swej 
wiary. Ich religijność powoli, ale radykalnie wpływała na jego pozytywne 
postawy moralne. Podobnie jak w dzieciństwie po lekturze Bossueta22, 
tak i w tym okresie odczuwał niezwykle silne przynaglenie wewnętrznej 
łaski, by odwiedzać paryskie kościoły23. Spędzał w nich wiele długich 
godzin i powtarzał na pozór dziwną, ułożoną przez siebie modlitwę: 

„Boże mój, jeśli istniejesz, spraw, bym Cię poznał”24. Podczas takich 
odwiedzin, między 27 a 30 października 1886 roku, w kościele św. Augu-
styna w Paryżu doznał nawrócenia. Karol zapamiętał, że słuchał wtedy 
kazania ojca Huvelina25 „o ostatnim miejscu” („que vous aviez tellement 

19 Por. J. Poniewierski, Mały brat Jezusa, „Znak” 2005 nr 12, s. 152.
20 Por. LHC, s. 57.
21 Por. LHC, s. 53.
22 Por. J.-B. Bossuet, Élévations à Dieu sur tous les mystères de la religion chrétienne, 

Paris 1962.
23 Por. LHC, s. 67.
24 Por. DP, s. 117.
25 W liście z 15.08.1901 do H. de Castries Karol pisał: „Bóg skierował mnie do kapła-

na mi nieznanego, który połączył wielkie poszukiwanie przeze mnie cnoty życia 
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pris la dernière place que jamais personne n’aviat pu vous la ravir”). 
Po zakończonej mszy świętej Karol postanowił podejść do Huvelina 
i poprosić o możliwość uczestniczenia w lekcjach religii. Tymczasem 
kaznodzieja nakazał mu uklęknąć przy kratkach konfesjonału, aby się 
wyspowiadał. Niezwłocznie po otrzymaniu Bożego przebaczenia polecił 
mu przyjąć Komunię Świętą. Nawrócenie w czasie spowiedzi świętej 
u ojca Huvelina, wikariusza Kościoła Świętego Augustyna w Paryżu, 
było całkowite. O tej chwili życia Karol napisał: „uwierzyłem w Boga 
i zrozumiałem, że nie mogę nic innego uczynić, jak żyć tylko dla Niego; 
moje powołanie zakonne ma tę samą datę, co odzyskanie wiary”26.

Od tej pory nie wyobrażał już sobie, że mógłby żyć dla kogokolwiek 
innego, jak tylko dla Jezusa, który go umiłował, przebaczył mu i zajął 
ostatnie miejsce po to, aby służyć ludziom27. Od tego momentu Karol 
otrzymywał rozmaite łaski od Boga: najpierw kierownictwo duchowe 
ojca Huvelina, następnie uczucie wielkiej nędzy duchowej, głęboka 
wiara w słowo Jezusa, wreszcie gotowość do modlitwy i świętej lektu-
ry, ponadto codzienne asystowanie do mszy świętej, częsta spowiedź 
i Komunia Święta. Powoli rodziło się w nim pragnienie prowadzenia 
życia zakonnego i radykalnego naśladowania Chrystusa. Kiedy Karol 
po jedenastu latach od nawrócenia przeżywał rekolekcje w Nazarecie, 
ze łzami dziękował Bogu za okazane mu wtedy miłosierdzie28.

Charakteryzując ten etap życia Karola de Foucauld, należy stwierdzić, 
że Bóg zawsze był obecny w jego życiu w okresie dziecięcym i młodzień-
czym – i była to obecność aktywna. W dzieciństwie, którego przełomo-
wym momentem była pierwsza komunia święta, Bóg udzielał mu za 
pośrednictwem relacji rodzinnych wielu łask i natchnień. Ta komu-
nikacja z Bogiem została prawie całkowicie utracona w okresie mło-
dzieńczym Karola. Wpływ myśli oświeceniowej, niewłaściwe zabieganie 

z jeszcze większą dobrocią i stał się moim spowiednikiem, i nie przestaje nim być 
od 15 lat, a od pewnego czasu jest moim najlepszym przyjacielem”. Por. LHC, s. 67.

26 Por. J.-F. Six, Introduction, [w:] LC, s. 15.
27 Por. MO, s. 57.
28 Por. DP, s. 118–119.
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o pozycję społeczną, a także uleganie pożądaniom i namiętnościom 
cielesnym doprowadziły go do zamknięcia się na Boga. Dopiero oży-
wiony niezwykle silną wewnętrzną łaską Boga Karol doświadczył Bożej 
dobroci i miłosierdzia bez miary, co zaowocowało jego nawróceniem. 
Dzięki modlitwie „Boże mój, jeśli istniejesz, spraw, bym Cię poznał”29 
jak przez otwartą bramę, w sekretny sposób, Bóg kolejny raz wszedł 
do jego duszy i Karol odzyskał wiarę. Od tej pory nie mógł czynić nic 
innego, jak tylko żyć dla Boga. To nagłe nawrócenie rozpoczęło czas 
rozwoju jego życia duchowego, który możemy zaobserwować poprzez 
rozwój modlitwy.

1.2. Trapista Maria Alberyk w La Trappe  
i w Akbès w Syrii (1887–1897).  
„Ojcze,�powierzam�się�Tobie!”

W rok po nawróceniu Karol zawdzięczał rozwój swego życia religijnego 
przede wszystkim czytaniu Pisma Świętego i katechizmu, odmawianiu 
modlitwy brewiarzowej oraz lekturze Żywotów ojców pustyni30  i siedmiu 
tomów dzieła Charles’a Forbes’a René de Montalemberta pod tytułem 
Les moines d’Occident (Mnisi Zachodu)31. W 1888 roku odwiedził bene-
dyktyńskie opactwo w Solesmes, klasztor trapistów La Grande w Soligny 
i opactwo w Fontgombault, a także pielgrzymował do Ziemi Świętej, 
co pozwoliło mu podjąć decyzję w sprawie wyboru drogi życia zakon-
nego32. Karol chciał całkowicie podporządkować swe życie Bogu, aby 
jak najwierniej naśladować Chrystusowy styl życia33. Dlatego powrócił 
do Paryża i tam podjął decyzję, aby w październiku 1889 roku rozpocząć 

29 Por. DP, s. 117.
30 Za J.-F. Sixem.
31 Por. LMB, s. 28–29.
32 Por. P. Sourisseau, Wstęp…, dz. cyt., s. 10.
33 Por. C. de Foucauld, Lettres à sa soeur Marie de Blic [dalej: LSM], Mesnil Saint-Loup 

2005, s. 37.
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życie trapisty, wykonując najbardziej pokorną pracę i żyjąc w całkowitym 
ubóstwie w klasztorze Matki Bożej Śnieżnej w Akbès na granicy Turcji 
i Syrii34. Pragnął wypełniać nowe powołanie dla uwielbienia Boga, aby 
pocieszyć Serce Jezusa, a także aby modlić się za wspólnotę Kościoła35. 
Ofiara jego skruszonego serca miała przynieść ulgę Jezusowi i dobro du-
chowe wszystkim Jego dzieciom36. 26 stycznia 1890 roku Karol otrzymał 
habit i rozpoczął życie mnicha trapisty w La Trappe, przyjmując imię 
zakonne Maria Alberyk37. Ta definitywna i całkowita ofiara z życia była 
wyrazem nie tylko jego charakteru, lecz także jego ówczesnej ducho-
wości, postrzegania Jezusa jako Boga, Pana, Brata, którego w mistycz-
nym, modlitewnym języku będzie od tej pory nazywał „Umiłowanym 
Oblubieńcem”38.

Ból rozstania z rodziną traktował jako duchową ofiarę, aby pocieszyć 
Boga39 i przynieść jak najwięcej dobra Jego Kościołowi40. Modlitwa i lek-
tura tekstów świętych Pańskich przybliżała go do Pana, a podjęta praca 
fizyczna pozwalała mu naśladować w tym względzie Jezusa i jednoczyć 
się z Nim41. Przyznał jednak, że oficjum, msza święta, a nawet modli-
twa prywatna w tym okresie łączyły się z bardzo uciążliwym uczuciem 
oschłości duszy. Jej źródeł upatrywał w uleganiu pokusom nieposłuszeń-
stwa wobec natchnień Ducha Świętego. Jednocześnie przepraszał Boga 
za niezrozumienie faktu, że to właśnie wtedy Pan był tak blisko niego42. 
Oschłość duchowa była oschłością oczyszczającą, gdyż nie pochodziła 
z niedbałości czy braku wewnętrznej pilności w rzeczach Bożych, ale 

34 Por. P. Sourisseau, Wstęp…, dz. cyt., s. 35–36.
35 Por. C. de Foucauld, Voyager dans la nuit [dalej: VN], Paris 1979, s. 25–26 (Ouvres 

Spirituelles du Père Charles de Foucauld).
36 Por. LMB, s. 27.
37 Por. DP, s. 22. 
38 Por. A. Chatelard, Charles de Foucauld…, dz. cyt., s. 57–59.
39 Por. LMB, s. 26–27.
40 Por. LC, s. 25.
41 Por. LSM, s. 39–40.
42 Por. LMB, s. 29–30.
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była wyrazem troski Błogosławionego o pełnienie woli Bożej i wierność 
natchnieniom Ducha Świętego43.

Po kliku miesiącach Karol opuścił klasztor Matki Bożej Śnieżnej 
w La Trappe i udał się do klasztoru Matki Bożej od Najświętszego Ser-
ca w Akbès w Syrii, gdzie 14 lipca 1890 roku rozpoczął nowicjat. Przy-
znał, że odczuwał w tym czasie niezwykłą nikczemność swej duszy, 
a ratunkiem dla jego życia duchowego były przerwy w pracy fizycznej, 
które wykorzystywał na przebywanie w kościele. Spędzał w nim nawet 
osiem godzin dziennie44. Tu powierzał się Bogu, odmawiając psalmy 
i czytając Biblię. Zaniedbał jednak modlitwę myślną, czego bardzo ża-
łował. Wiele pocieszenia przynosiło mu natomiast oficjum, które sta-
rannie odmawiał45. Dzięki temu odnajdywał w sercu spokój, którego tak 
bardzo szukał46. Pięć i pół miesiąca nowicjatu Karol podsumował jako 
czas wielu łask, w którym czuł się dobrze w rękach Boga. Doświadczał 
Jego czułości i delikatności, za pomocą których Boski Lekarz leczył jego 
duszę i ciało47. W tym okresie Karol prosił Chrystusa o działanie w nim 
z siłą wystarczającą do tego, by mógł Mu okazywać swą miłość i służbę, 
całkowicie zapominając o sobie48. Ponadto błagał Go o błogosławień-
stwo, o wytrwałość w modlitwie, własne uświęcenie i o wysłuchanie 
jego modlitw, o ile są zgodne z wolą Bożą49.

Duchową sylwetkę Karola z tego okresu opisał brat Ludwik de Gonzaga, 
przeor klasztoru Matki Bożej Najświętszego Serca, wspominając, że Bło-
gosławiony był świętym zakonnikiem, który odznaczał się skupieniem. 

43 Por. R. Voillaume, Echa Nazaretu, [b.d. o tłum.] Kraków 2005, s. 101–102.
44 Por. C. de Foucauld, Lettres à un ami de lycée. Correspondance avec Gabriel Tourdes 

[dalej: LT], Paris 1982, s. 147.
45 Por. K. de Foucauld, „Umiłowane ostatnie miejsce“. Listy do braci trapistów [dalej: 

UOM], dz. cyt., s. 58–59.
46 Por. C. de Foucauld, Abbé Huvelin, 20 ans de correspondance entre Charles de Fou- 

cauld et son directeur spirituel (1890–1910) [dalej: CH], mise en texte de J.-F. Six 
et B. Cuisinier, Paris 2010, s. 64–65.

47 Por. UOM, s. 51, 53.
48 Por. P. Sourisseau, Wstęp…, dz. cyt., s. 19.
49 Por. LMB, s. 35.
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Był wzorem dla innych w umartwieniach i w posłuszeństwie, które nie 
znało granic. Wszystko, co robił brat Alberyk, czynił, aby zadośćuczy-
nić Najświętszemu Sercu i pocieszyć Je50. Sam przyznał, że doświadczał 
wówczas jak nigdy do tej pory potrzeby głębokiej kontemplacji, ciszy, 
przebywania jak najbliżej dobrego Boga i spoglądania tylko na Niego. 
Powoływał się przy tym na słowa św. Teresy z Ávila: „Nic nie może się 
równać z byciem całym dla Boga”. Chciał pozostać w tym uniesieniu 
na zawsze, gdyż jak pisał: „Wszystko jest Bogiem a On jest cały w nas”51.

Praca fizyczna była dla Karola bardzo ważna – utwierdzała go w poko-
rze i ułatwiała mu skupienie – co ułatwiało mu kontakt myślny z Chry-
stusem obecnym w Najświętszym Sakramencie52. Modlił się, aby mógł 
być ubogim i pokornym robotnikiem, prowadzącym najbardziej uniżo-
ne życie w wierności, miłości i wdzięczności, naśladującym Chrystusa 
w zajmowaniu zawsze ostatniego miejsca53. W ten sposób ukazywała się 
cała głębia jego życia duchowego.

W tym czasie Błogosławiony zastanawiał się nad swoją przyszłością 
i nad przyszłością narodów niewiernych, wśród których przebywał. Dla-
tego w Lettres et carnets (Listach i dziennikach) wyznał, że aby pokazać 
im przykład życia doskonałego i Bożego, trzeba najpierw pokochać 
je miłością doskonałą, modlić się za nie i dzięki wyproszonej łasce Bożej 
skierować serca tych ludzi na nowo do Boga54. Wszystko, co sam w tam-
tym czasie mógł zrobić, polegało na wiernym wypełnianiu powołania 
i modlitwie o przyszłych misjonarzy55. Główną zewnętrzną zmianą jego 
życia w tym okresie było rozpoczęcie studiów teologicznych i podjęcie 
posługi zakrystiana56.

50 Por. UOM, s. 89. O kulcie Najświętszego Serca Pana Jezusa przez Karola de Foucauld 
będzie mowa w rozdziale czwartym tej dysertacji. 

51 LMB, s. 38.
52 Por. LSM, s. 51.
53 Por. UOM, s. 101.
54 Por. LC, s. 30–31.
55 Więcej na ten temat w rozdziale piątym tej dysertacji.
56 Por. CH, s. 72. 
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Tymczasem przeor klasztoru trapistów zdecydował, że Maria Albe-
ryk będzie kontynuował studia teologiczne w Kolegium Rzymskim57. 
Tę zmianę planów życiowych przyjął Karol w zgodzie z wolą Bożą i po 
przybyciu do Wiecznego Miasta nie tylko odwiedzał święte miejsca 
chrześcijaństwa58, lecz także rozpoczął pisanie medytacji na temat Sta-
rego Testamentu (1896–1898) i modlitwy Ojcze nasz. Medytacje nad 
Starym Testamentem powstawały w momencie krytycznym dla jego 
powołania. Przez kolejne dwa lata Karol wielokrotnie zadawał sobie 
pytanie dotyczące sensu jego dalszego przebywania u trapistów59 i wy-
rażał chęć opuszczenia zgromadzenia, pragnąc takiego życia, jakie Jezus 
prowadził w Nazarecie60.

Jak twierdzi Jean-Claude Boulanger, lata 1894–1896 były dla brata 
Marii Alberyka czasem największego kryzysu powołania61. Dlatego 
zaniechał złożenia ślubów wieczystych62. Powstałe wtedy medytacje 
ukazują pragnienie wypełnienia woli Bożej oraz fenomeny mistyczne 
i lęk przed ich zmarnowaniem63. Najbardziej znana współcześnie jest 
medytacja do słów Chrystusa „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czy-
nią” (Łk 23, 34) i nazywana jest Modlitwą oddania64. Wedlug Boulangera 
ukazuje ona drogę mnicha Karola od bólu opuszczenia Boga do wiary 
w Bożą obecność. W tej modlitwie ofiarowania się Chrystusowi Błogo-
sławiony oddaje Bogu swoje zranienia i swą nędzę. Zrozumiał, że Bóg 
poddaje wiarę człowieka próbie ciemności nocy, z której wyprowadza 
blask tchnienia Ducha Świętego. Tak duchowo przeszedł drogę od słów: 

„Ojcze, czemuś mnie opuścił” (por. Mk 15, 34; Mt 27, 46), do szeptu wy-
powiedzianego razem z Chrystusem w ostatnim tchnieniu Jego życia: 

57 Por. J. Bernard, Introduction, [w:] QRD, s. 10.
58 Por. VN, s. 179–183.
59 Por. LMB, s. 69.
60 Por. LMB, s. 57.
61 Por. MO, s. 15- 17.
62 Por. MO, s. 141.
63 Por. J. Umerle, Nazaret…, dz. cyt., s. 20. 
64 Por. EJ, s. 122.
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„Ojcze, powierzam się Tobie” (por. Łk 23, 44–46)65. Rozważając ostatnie 
słowa Jezusa na krzyżu, Karol de Foucauld używał trzech czasowników: 
remettre (oddać, odłożyć na miejsce), confier (powierzyć) i s’abandon-
ner (zdać się w całkowitej ufności). Zdaniem Boulangera ta dynamika 
Modlitwy oddania wskazuje na duchowy proces. Pojęcie s’abandonner 
niesie ze sobą głębsze znaczenie niż remettre. Karol kontemplował Je-
zusa, który z miłości do Ojca z całkowitym zaufaniem oddał się w Jego 
ręce. Błogosławiony pragnął uczynić tak samo66. Przyznawał, że jedy-
ne, czego coraz bardziej pragnie, to żyć w jeszcze większym uniżeniu 
i natychmiast pójść za Panem67. Chciałby albo cierpieć, albo umrzeć 
z miłości do Chrystusa. Jedno i drugie pragnienie wynikalo z  jego 
czystej miłości do Boga. Jednak priorytetem mnicha Alberyka była 
wola Boża, ponieważ w  jej wypełnieniu dopatrywał się dobra, które 
wszystko ogarnia, wszystko przesłania i powinno spełniać się wiecznie. 
Taka postawa wskazuje, że w życiu trapisty następowało uproszczenie 
sfery poznawczej, które jest cechą modlitwy prostoty. Sfera poznawcza 
została zharmonizowana ze sferą afektywną, dając tym samym pewną 
stałość miłowania68.

Mimo podziwu dla reguły trapistów Karol odczuwał nieodparte prag- 
nienie, by podążać za innym ideałem69. Opisał go jako naśladowanie 
Pana Jezusa w jego uniżonym stylu życia, co jego zdaniem, było rze-
czą większą nawet niż kapłaństwo70. Dlatego 12 lipca 1896 roku Karol 
de Foucauld za namową ojca Huvelina71 skierował do opata generalne-
go trapistów pisemną prośbę o dyspensę od ślubów72. Ten ostatecznie 
rozwiał wątpliwości Marii Alberyka 23 stycznia 1897 roku i zgodził się 

65 Por. MO, s. 13, 29–30.
66 Por. MO, s. 64.
67 Por. LMB, s. 58.
68 Por. J. W. Gogola, Teologia komunii z Bogiem, Kraków 2009, s. 314–315.
69 Por. UOM, s. 127.
70 Por. LSM, s. 60.
71 Por. CH, s. 90.
72 Por. LMB, s. 62.
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na opuszczenie przez niego zgromadzenia73. Po dziesięciu latach od na-
wrócenia Karol stał się pewny nowej drogi życia ubogiego robotnika74 
z Nazaretu, którą od dawna wskazywał mu Umiłowany75.

Realizację tej nowej misji rozpoczął Błogosławiony w listopadzie 
1897 roku, gdy udał się na rekolekcje, których owocem były rozważania 
pod La dernière place (Ostatnie miejsce)76. Były one medytacyjnym 
spojrzeniem na niepojętą miłość Wcielonego Syna Bożego, który stał 
się dla niego wzorem do naśladowania także w modlitwie77. Zdaniem 
brata de Foucauld niewidzialny wymiar życia Chrystusa polegał na tym, 
że żył On życiem w Bogu, przez nieustanną kontemplację. Tak więc 

„Bóg żył w Bogu”, a Jego człowieczeństwo nie przestawało cieszyć się 
we wszystkich chwilach z wizji uszczęśliwiającej („la vision béatifique”) 
i z niezwykłych darów. Karol twierdził, że odmawiana wielokrotnie 
w ciągu dnia modlitwa ustna i myślna Syna Bożego była częścią kon-
templacji zewnętrznej. Jezus praktykował długie modlitwy – rozmowy 
twarzą w twarz z Ojcem. Kontemplował zwłaszcza nocą78. Karol od-
krył, że nie ma lepszego sposobu na wypełnienie największego przy-
kazania Bożego niż modlitwa, w której wzorem był sam Jezus. Jego 
słowa i przykład pozwalały bratu de Foucauld zdobyć przekonanie, 
że modlitwa nie może być jego zasługą, ale darem łaski Boga, i dla-
tego o taką łaskę prosił dla siebie i dla innych79. Pisząc nieco później 
Méditations sur l’Evangile au sujet des principales vertus (Medytacje 
ewangeliczne na temat zasadniczych cnót), brat Karol umieścił na czele 
modlitwę jako cnotę podstawową, którą nazwał: „amour passionné” 
(płomienna miłość). Według niego modlitwa to uwaga duszy miłującej 
skupiona na Bogu. Największą uwagą jest miłowanie, a miłowanie to  

73 Por. J. Bernard, Introduction, [w:] QRD, s. 12–13.
74 Por. P. Sourisseau, Wstęp…, dz. cyt., s. 23.
75 Por. LSM, s. 66.
76 Por. DP, s. 17–18.
77 Por. M. Bouvier, Introduction, [w:] DP, s. 17–18.
78 Por. DP, s. 65–66.
79 Por. EJ, s. 76.
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modlitwa80. Modlitwa Jezusa świadczy o Jego synowskim oddaniu się 
w ręce Ojca. Takiej samej postawy synowskiej miłości wobec Boga za-
pragnął Karol dla siebie81.

Zdaniem Maurice’a Bouviera, postulatora procesu beatyfikacyjnego 
Karola de Foucauld, Błogosławiony przez ofiarę z siebie samego i głęboką 
komunię z Jezusem chciał współpracować z Nim w Jego dziele zbawienia. 
Celem, do którego zmierzał, było błaganie o przebaczenie grzechów dla 
siebie i swoich braci oraz trwanie w kontemplacji, by oddać należną 
chwałę Bogu82. Modlitwa przed tabernakulum była miejscem takiej 
kontemplacji. Podczas jej trwania Karol zapominał o sobie, całkowicie 
powierzając się Bogu. Doświadczał wtedy zachwytu osobą Chrystusa, 
ponieważ to On zdejmował z niego ciężar win, napełniając duszę mi-
łością, radością i zaufaniem83.

Motyw miłości Boga w życiu Karola de Foucauld był ściśle powią-
zany z wrażliwością na potrzeby bliźnich. Były trapista często błagał 
Boga, aby mógł dostrzec w  każdym człowieku świętość, dostojność 
i wspaniałość Jego obrazu84. Dodatkowo Karol czerpał miłość do Boga 
Stwórcy z piękna całej przyrody i pragnął powierzyć Mu swe życie85. 
Odwoływał się tu do opinii Teresy Wielkiej, która miała w zwyczaju 
patrzeć na wszelkie dobro jako pochodzące od działającego Boga, który 
je  sprawia w  swoich stworzeniach. Jej zdaniem gdy z Najpiękniejszą 
Istotą przemierza się najwspanialsze zakątki świata, pragnie się patrzeć 
tylko w oczy Tego, którego się kocha. Odkąd w swoich wizjach Teresa 
oglądała Jezusa, nic już nie mogło podobać się jej na  równi z  Bo-
giem: ani krajobraz, ani żadne inne piękno stworzone86. Dlatego ojciec  

80 Por. LC, s. 88–89. 
81 Por. EJ, s. 55.
82 Por. LCF, s. 178.
83 Por. QRD, s. 112–113.
84 Por. QRD, s. 28.
85 Por. QRD, s. 27–28.
86 Por. Teresa od Jezusa, Księga fundacji, 11, 11; 12, 7; 19, 9, przeł. H. P. Kossowski, 

Kraków 1986, s. 127–128, 133–134, 212–213 (Klasyka Karmeltańska). 
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de Foucauld zachęcał do podjęcia takiej samej postawy – by nie ko-
chać Boga mniej, niż kocha się Jego stworzenie87. Zdaniem ojca Karola 
zarówno pierwsze, jak i ostatnie skutki aktu miłości, której towarzyszą 
i bez której nie istnieją, to naśladowanie i kontemplacja; od pierwszego 
momentu, kiedy się pokocha, naśladowanie i  kontemplacja stają się 
bezwzględnie konieczne, są naturalną częścią miłości, bo miłość tworzy 
jedność, przemienia istnienia, które kochają. Zjednoczenie istnienia, 
które kocha, z  istnieniem kochanym skutkuje naśladowaniem uko-
chanego. Rodzące się w ten sposób upodobnienie do ukochanego staje 
się zjednoczeniem przez podobieństwo; kontemplacja jest natomiast 
zjednoczeniem z  ukochanym istnieniem przez poznanie i  widzenie. 
Naśladowanie i kontemplacja są integralnymi składnikami pełni miło-
ści88. Dlatego w modlitwie Karol powierzał Bogu prośbę o to, by mógł 
zawsze Go kochać i służyć Mu89.

W tym okresie jego życia powstały Considerations sur les fêtes (Roz-
ważania na  temat świąt)90  – dokładny dziennik duchowy, ukazujący 
bogactwo dostrzegalnych łask mistycznych, które otrzymywał od Chry-
stusa91. Fascynując się miłością do Boga i odwagą życia św. Jana Chrzci-
ciela, a  także żarliwością oddania się Kościołowi przez św.  Piotra92, 
Karol był gotów ponosić z miłości do Boga wszelkie trudy93, a nawet 
błagał Go o łaskę męczeństwa94. Jego najgłębszą tęsknotą było życie dla 
Boga i dla bliźniego w posłuszeństwie Bożym planom95. Ważną datą 

87 Por. C. de Foucauld, Méditations sur les Psaumes [dalej: MP], Paris 2002, s. 164–165 
(Oeuvres Spirituelles du Père Charles de Foucauld); K. de Foucauld, Kontemplacja, 
przeł. Janina Dembska, Warszawa1993, s. 139.

88 Por. C. de Foucauld, La bonté de Dieu. Méditations sur les saints Evangiles [dalej: 
BD], Paris 1996 (Oeuvres Spirituelles du Père Charles de Foucauld), s. 217.

89 Por. MP, s. 176.
90 Por. M. Bouvier, Introduction, [w:] DP, s. 11–12.
91 Por. J. Bernard, Introduction, [w:] CFA, s. 12.
92 Por. CFA, s. 29. 
93 Por. CFA, s. 28.
94 Por. CFA, s. 28. 
95 Por. CFA, s. 280–281.
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dla Karola był 14 listopada 1897 roku. Wtedy zdecydował się na osta-
teczny wybór pójścia w samotności za ubogim Chrystusem – aż po 
śmierć, jeśli taka będzie Jego wola96. Odczuwał strach, jednak wierzył, 
że  tylko Jezus potrafi usunąć go  z  jego duszy i  uzna go  za godnego 
bycia męczennikiem97.

Według św. Teresy Wielkiej takie cechy życia duchowego są charak-
terystyczne dla tzw. trzeciego mieszkania, w którym dusza doświadcza 
bolesnej kruchości życia, wyzbywa się złudnych wyobrażeń o sobie 
samej, o swej samowystarczalności, co rodzi w niej potrzebę odkrycia 
miłosierdzia Boga, który pozwala poznać prawdę o Sobie98. W ducho-
wej drodze Karola de Foucauld jego pobyt w La Trappe i w Akbès był 
kolejnym istotnym etapem przed osiedleniem się na Saharze, w którym 
Błogosławiony połączył całkowity dar z siebie z męczeńskim przelaniem 
krwi w Tamanrasset99.

Podsumowując czas pobytu brata Marii Alberyka w La Trappe i Akbès 
należy stwierdzić, że rozwój jego modlitwy prowadził go do oddania ży-
cia Bogu. Jego modlitwa stała się modlitwą wewnętrzną, w czasie której 
powierzał Jezusowi myśli i czyny. Z odwagą wzorował się na Chrystusie 
i na Jego rozmowie z Ojcem. Uczył się, jak być otwartym na wzywający 
głos Boga, i podążał w kierunku pełnego odczytania swego powołania. 
Dzięki modlitwie, w której wyrażał swoje oddanie Chrystusowi i prag- 
nienie męczeństwa, pozwolił się prowadzić Mądrości Bożej wzywającej 
go do naśladowania ubogiego życia Chrystusa z Nazaretu. Modlitwę, 
rozumianą jako „płomienna miłość”, uznał za cnotę podstawową, któ-
ra była nie tylko instrumentem rozpoznawania woli Bożej, lecz także 
mocnym i trwałym narzędziem, za pomocą którego Chrystus prowadził 
go zgodnie ze swoją wolą100.

     96 Por. CFA, s. 92. 
     97 Por. CFA, s. 38.
     98 Por. Teresa od Jezusa, Zamek wewnętrzny, 3 M 1, 9, dz. cyt., s. 76.
     99 Por. LMB, s. 65.
100 Por. M. Bouvier, Introduction, [w:] EJ, s. 17.
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Na tym etapie życia brat Karol przeżył także tzw. noc oczyszczenia 
zmysłów, o której pisał św. Jan od Krzyża101. Święta Teresa Wielka opisy-
wała ten stan, mówiąc o doświadczeniach duszy w trzecim mieszkaniu102. 
Jej zdaniem na tym etapie życia duchowego na człowieka nadal oddzia-
łują przyjemności zmysłowe i silna jest jeszcze skłonność do ulegania 
bodźcom zewnętrznym103. Dlatego mnich Karol, rozpoznając swoje 
powołanie, dążył do uporządkowania życia według woli Bożej, wystrze-
gając się grzechów, systematycznie ćwicząc się w modlitwie, zwłaszcza 
myślnej, starając się dostrzegać Boga w sobie, w bliźnim i w sposób 
szczególny w Najświętszym Sakramencie, czemu poświęcony będzie 
następny punkt tego rozdziału.

1.3. Brat Karol, robotnik, syn Maryi,  
w Ziemi Świętej (1898–1901).  
„Niech�Jego�wola�się�stanie,�nie�moja,� 
tak�Mu mówię�wtedy�z całego�serca!”

W 1898 roku Karol de Foucauld przybył po raz drugi104 do Nazaretu 
w Ziemi Świętej. Twierdził, że Chrystus wezwał go do życia w tych 
samych miejscach, w których On żył, aby prowadził życie w ukryciu, 
podejmując pokorną pracę, odczuwając Jego poniżenie i ubóstwo oraz 
okazując posłuszeństwo Bogu we wszystkim. Jego życie w samotności 
i modlitwa przed Najświętszym Sakramentem w klasztorze Klarysek 

101 Por. Jan od Krzyża, Noc ciemna, ks. I, rozdz. IX, nr 3, [w:] Jan od Krzyża, Dzieła, 
przeł. B. Smyrak, Kraków 2010, s. 521–522.

102 Por. Teresa od Jezusa, Zamek wewnętrzny, 3 M, 2; 3 M 3, 2; 6, dz. cyt., s. 79–80.
103 Por. Teresa od Jezusa, Zamek wewnętrzny, 3 M, 2, 3, dz. cyt., s. 79.
104 Po raz piewszy Karol był w Nazarecie od listopada do lutego 1889 roku, gdzie od-

krył ubogie warunki życia Jezusa z Nazaretu i zrozumiał, że wola Boża domaga sie 
od niego, aby i on na wzór Chrystusa stał się ubogim robotnikiem z Nazaretu. Por. 
C. de Foucauld, Cette « Cette chère dernière place ». Lettres à mes frères de la Trappe, 
Paris 2012, s. 151.
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była ciągłą próbą uczestniczenia w nieustanej modlitwie Umiłowanego 
Brata105. W tym okresie Bóg obdarzył go stałością w wierze, pomnażając 
radość i spokój jego duszy106 i oddalając niepokój, który budził w nim 
szatan107. Błogosławiony dziękował Chrystusowi, że niejako wbrew nie-
mu samemu przygarniał go do Siebie. Powtarzał wtedy po wielokroć: 

„Niech Jego wola się stanie, nie moja”108.
Karol odkrył wtedy, że jego powołaniem jest realizacja trzech zadań: 

podjęcie pracy misyjnej wśród narodów Sahary, przyjęcie skaramentu 
kapłaństwa, aby składać ofiarę mszy świętej w ich intencji, a także po-
przez sakramentalne kapłaństwo okazwać Jezusowi miłość we wszyst-
kich chwilach życia przez akt pełnego posłuszeństwa Jego woli109.

Podążając za myślą św. Bernarda z Clairvaux, który twierdził, że mia-
rą miłości Boga jest miłość bez miary, brat Karol postanowił czynić 
wszystko doskonale z miłości do Chrystusa, starając się być w każdej 
chwili zjednoczonym z Umiłowanym, nie przez własną pomysłowość 
w działaniu, ale przez odkrywanie tego dobra, którego Pan pragnie, 
które Go pocieszy i będzie wypełnieniem Jego woli110. Aby nie zachwiać 
się w tych postanowieniach, Karol podejmował modlitewne czuwania 
i posty. Surowość życia była jego zdaniem koniecznym warunkiem 
wzrostu miłości do Boga, otrzymania Jego światła i mocy modlitwy. 
Taką regułę życia przyjął za swoją i rozumiał ją jako wypełnianie woli 
Boga i sposób uświęcania się111.

Szczególnie intensywnym czasem modlitwy był w życiu Karola de Fou- 
cauld Wielki Tydzień. W Wielki Poniedziałek, 4 kwietnia 1898 roku, 
kiedy rozważał miłość Jezusa Ukrzyżowanego, zastanawiał się nad ta-
jemnicą swego zjednoczenia z Nim. Zdaniem brata Karola krzyż Jezusa 

105 Por. CFA, s. 106–109.
106 Por. LMB, s. 73.
107 Por. Teresa od Jezusa, Zamek wewnętrzny, 3 M, 9, dz. cyt., s. 76.
108 Por. LMB, s. 30; CH, s. 57–58.
109 Por. CH, s. 131–134.
110 Por. CFA, s. 176.
111 Por. CFA, s. 177–178.
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był obecny w każdym czynie Zbawiciela, ofiarowany dla większej chwały 
Boga i stanowił podsumowanie Jego nauczania. Mistrz z Nazaretu zawarł 
to nauczanie w trzech postulatach, które według Błogosławionego winny 
być zawsze obecne w świadomości chrześcijan. Pierwszy zawierał się 
w zdaniu: „Ojcze, uwielbij imię Twoje” (por. J 12, 28). Karol był przeko-
nany, że te słowa Chystusa powinny być często obecne we we wszystkich 
myślach, słowach i czynach wierzących w Niego. Taki powinien być 
cel wszystkich chwil ich życia. Drugą bardzo ważną propozycją Chry-
stusowego nauczania były, zdaniem de Foucauld, słowa: „Jeśli ziarno 
pszeniczne nie obumrze, zostanie samo, ale jeśli obumrze, przynosi 
wiele owoców” (por. J 12, 24–25). Ta reguła nakazuje pamiętać, że nie 
można uczynić nic dobrego bez cierpienia. Wręcz przeciwnie, przyjmu-
jąc wszystkie życiowe trudności, można zrobić dużo dobrego dla dusz 
ludzkich. Trzeba umrzeć w sobie i okazać posłuszeństwo kierownikowi 
dusz, którym jest Bóg. Trzecim postulatem wartym zapamiętania i wy-
pełnienia wedlug Błogosławionego były słowa Chrystusa: „Kiedy będę 
wywyższony na krzyżu, pociągnę wszystkich do siebie” (por. J 12, 32). 
Te słowa wskazują na to, że aby dać życie duszy innym, trzeba przyjmo-
wać wszystkie cierpienia, jakie zsyła Bóg. To prawo krzyża musi się stać 
zdaniem brata Karola zasadą powszechną i absolutną dla wszystkich112. 
Im bardziej doskonale oddaje się wszystko Bogu, tym większą moc Bóg 
daje w ręce człowieka113. Te stwierdzenia Karola o sposobie wykonywa-
nia woli Bożej wydają się spójne z myślą św. Teresy z Ávila, która była 
przekonana, że powinniśmy być miłośnikami krzyża, ponieważ Bóg 
przez krzyż poddaje nas próbie114.

Kiedy Karol opłakiwał śmierć Chrystusa w Wielką Sobotę 9 kwietnia 
1898 roku, doświadczył szczególnej mistycznej łaski – łaski łez. Zrozu-
miał wówczas, że może naśladować Jezusa przede wszystkim poprzez 
posłuszeństwo Bogu i ludziom, w zwykłej codzienności dnia. „Płaczę 

112 Por. CFA, s. 273–274.
113 Por. CFA, s. 285.
114 Por. Teresa od Jezusa, Zamek wewnętrzny, 4 M 2, 9, dz. cyt., s. 104–105.
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moim sercem – pisał Karol de Foucauld – które Ciebie kocha, aż do bycia 
przebitym dla Ciebie, płaczę tak, aby stać się pokarmem dla Ciebie, aż do 
oddania Ci z miłości mojego życia”115. Ukrzyżowany Chrystus pozwolił 
Karolowi rozpoznać i zdobyć całkowite przekonanie o Jego wiecznej, 
miłosiernej miłości wobec niego, której wyrazem było powołanie go do 
życia zakonnego116.

W odpowiedzi na ten dar Karol odpowiedział Mistrzowi z Nazaretu 
modlitwą błagalną o przebaczenie złych decyzji życiowych, odmownych 
odpowiedzi wobec okazywanej mu Jego łaski. Prosił Go o siłę dla poko-
nania swych słabości. Często podejmowane przez niego postanowienia, 
by zostać świętym, były wyrazem jego niewzruszonej decyzji okazania 
Chrystusowi wierności nawet wbrew zmęczeniu czy utracie zdrowia. 
Taki krzyż Karol chciał przyjąć bez wahania. Powoływał się przy tym 
na słowa św. Teresy: „To krzyża potrzebuję, nie odpoczynku. To prawda, 
że żeby pójść za Tobą, trzeba rozpocząć od zapomnienia o sobie i nieść 
swój krzyż”117. Idąc za jej radą, Karol de Foucauld odczytał wolę Bożą 
jako wezwanie, by cierpliwie nieść swój krzyż i zanurzać się w miłości 
Chrystusa, w Jego adoracji, w kontemplacji, w nieskończonej radości 
z Jego szczęścia bez końca118.

Wydaje się, że Karol de Foucauld doznał wtedy tzw. „smaków mo-
dlitwy”, które według św. Teresy Wielkiej są zwiastunem dotarcia du-
szy do czwartego mieszkania. Ten stan modlitwy należy odróżnić od 
tzw. „odczuć zadowolenia”, które uzyskuje się dzięki medytacji i prośbom 
kierowanym do Boga. Sama Teresa doświadczyła łaski płaczu, medytując 
mękę Pańską. Jak stwierdziła, jeśli dusza ma pokorę, to powinna przyjąć 
zarówno odczucia zadowolenia jak i smaki modlitwy, które są wyrazem 
miłości Bożej, darem danym przez Boga. Pan Bóg bowiem daje, kiedy 
chce, jak chce i komu chce119.

115 CFA, s. 323.
116 Por. CFA, s. 321–323.
117 CFA, s. 370.
118 Por. CFA, s. 369–370.
119 Por. Teresa z Ávila, Zamek wewnętrzny, 4 M 1, 2, 6, dz. cyt., s. 92–94.
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Następnego dnia, w chwalebny poranek Wielkanocny 1898 roku, Ka-
rol, bez wątpienia nie błądząc, jak pisze Bernard Jacqueline, postulator 
procesu beatyfikacyjnego, doświadczył widzenia Chrystusa Zmartwych-
wstałego i wizji nieba120 – a więc objawienia w dosłownym tego słowa 
znaczeniu. Praktykowane przez niego ubóstwo uwolniło go od spraw 
tego świata i pozwoliło mu doświadczyć początku modlitwy mistycznej. 
Doznając wspaniałości chwały Zmartwychwstałego Pana, Karol powta-
rzał z Maryją, ze św. Józefem, z aniołami i wszystkimi Świętymi radosne 
Alleluja, pragnąc jedynie uwielbienia Boga121. Po raz kolejny ofiarował 
siebie Bogu, oddał Mu  ciało i  duszę, jednocześnie prosząc, by  Jezus 
prowadził jego życie tak, aby razem z Nim mógł uwielbiać imię Ojca, 
aby Jego wola wypełniła się w nim i we wszystkich ludziach: „Niech 
już nie ja żyję, ale Ty sam żyj we mnie i w innych ludziach, niech żyję 
w Tobie i dla Ciebie”122.

Brat de Foucauld zrozumiał, że miłość okazywana Bogu jest szczę-
ściem nie tylko Jego, lecz także innych, gdyż wszyscy ludzie nie mogą żyć 
inaczej, jak tylko przez Niego. Zdaniem Karola nie wiadomo, na ile spo-
sobów po swym Wniebowstąpieniu Jezus pozostaje z uczniami na ziemi, 
ale kiedyś będzie im dane poznć, w jaki sposób okazywał im swoją 
wszechmoc. Dlatego nie powinni nigdy zapominać o Jego obecności 
i czynić dobro123, tak by ich serca były wolne od wszystkiego, co zniewala, 
a duch był zajęty kontemplacją Jezusa, gdyż pełne nawrócenie dokona 
się dopiero w niebie124.

W tym okresie całe życie wewnętrzne Karola sprowadzało się do od-
krywania miłosiernej miłości Boga, a całe życie zewnętrzne – do oka-
zywania miłosiernej miłości bliźnim. Miłość Boga i bliźniego to jego 

120 Por. J. Bernard, Introduction, [w:] CFA, dz. cyt., s. 13; CFA, s. 326–337.
121 Por. CFA, s. 327.
122 Por. CFA, s. 527.
123 Por. CFA, s. 390.
124 Por. C. de Foucauld, Petit frère de Jésus [dalej: PFJ], Paris 2003, s. 56 (Oeuvres 

Spirituelles du Père Charles de Foucauld).
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zdaniem pieczęć położona na wszystkich Jezusowych pouczeniach: 
„Kochać! – oto cała religia, całe pouczenie, całe Jezusowe życie, to   
On sam”125.

Ta kontemplacja miłości Chrystusa w życiu Błogosławionego Karo-
la, inspirowana duchowością karmelitańską, pociągnęła za sobą chęć 
praktykowania jeszcze większego umartwienia i ubóstwa ducha, aż do 
osiągnięcia całkowitej pustki duszy i ostatecznie do stanu nieustannej 
kontemplacji126. Z  miłości do  Boga chciał on  ofiarować Mu  wszyst-
ko. Jego zdaniem nikt nie obawia się bardziej niż ten, kto nie kocha. 
Ludzie, gdy żyją w niepewności, nie dają Bogu dość dowodów mi-
łości i boją się dezaprobaty. z  Jego strony. Dlatego brat Karol prosił 
Chrystusa, aby mógł kochać Boga jak najlepiej w tym życiu i w życiu  
przyszłym.

Jedynym pragnieniem mnicha z Nazaretu było rozpoznanie i wypeł-
nienie woli Oblubieńca127, gdyż wtedy dusza unika wszystkiego, co spra-
wia Bogu cierpienie. Rozpoznanie Jego woli i wypełnianie jej z miłości 
do Niego winno jego zdaniem poprzedzać wszelkie czynienie dobra, 
posłuszeństwo, naśladowanie Go i składanie Mu ofiar. To wypełnianie 
woli Boga z miłością jest kontemplacją128. Treść takiej modlitwy poja-
wiała się w umyśle Karola na początku i na końcu dnia. Ta modlitwa 
zawierała wszystkie inne i była dla jego serca konieczna, a zarazem 
wystarczająca. Właśnie o dar kontemplacji, zdaniem ojca Karola, należy 
modlić się dla innych, mając w pamięci pragnienie Serca Jezusa i ofiarę, 
jaką złożył na krzyżu129. W chwilach takiej modlitwy ojciec de Foucauld 
niczego nie pragnął i dziękował Bogu w Trójcy Osób za możliwość bycia 
u Jego stóp oraz za wszystkich ludzi, gdyż okazana im miłość była jego 
radością i chwałą Boga. Karol w trynitarnej modlitwie jednoczył się 

125 Por. CFA, s. 299–300.
126 Por. J. Bernard, Introduction, [w:] CFA, dz. cyt., s. 13; por. CFA, s. 14–15. 
127 Por. MP, s. 108.
128 Por. VN, s. 133–135.
129 Por. MP, s. 110–111.
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z Jezusem, aby z Nim uwielbiać Boga Ojca, i jednoczył się z Duchem 
Świętym, który w niewymowny sposób pomagał mu chwalić Pana130.

Podczas tej modlitwy wszystkie władze duszy Karola były utkwione 
w Bogu Trójjedynym – Błogosławiony doświadczał tzw. zjednoczenia 
mistycznego, o którym wspomina św. Teresa w Zamku wewnętrznym. 
Bóg wprowadził Karola w nowy wymiar rzeczywistości, który Święta 
z Ávila scharakteryzowała jako istotę modlitwy, polegającej nie na tym, 
by wiele myśleć, ale by wiele miłować131. Wydaje się, że w ten sposób Bło-
gosławiony Karol dotarł do piątego etapu życia duszy, w którym Trójca 
Święta zamieszkała w jego sercu, dokonując tzw. „zaręczyn duchowych”, 
wprowadzając jego duszę w głębsze poznanie Boga132 i pobudzając go do 
nowej relacji miłości z Bogiem w Chrystusie133.

Mnich z Nazaretu był przekonany, że powinien z miłości dla Boga 
oddać Mu wszystko134, aby Umiłowany stworzył w nim nowe serce: go-
rące, odważne, wdzięczne, wierne, mocne, zdecydowane i energiczne. 
Świętą Teresę z Ávila prosił, aby pomogła mu prowadzić odnowione 
życie wewnętrzne. Prosił ją o światło i moc w walce z pokusami i sza-
tanem, aby mógł jak najmocniej umiłować Chrystusa i wypełniać jego 
wolę. Od tej pory dla Karola najważniejszym zadaniem życia będzie 
osiągnięcie świętości przez postępowanie według zasady: „Czyniąc to, 
czego On oczekuje, wchodzimy na drogę doskonałości”135. Pragnął, aby 
jego przyszłość była konsekwencją dobrego życia i poddaniem się Bożej 
woli tak, aby należycie wielbić imię Boga136. Radą w tym względzie służył 
mu także ojciec Huvelin, który wskazał trzy źródła poznania woli Boga: 
Ewangelię, rozum oświecony wiarą i nade wszystko jego wskazówkę 

130 Por. C. de Foucauld, Correspondances Sahariennes. Lettes inédites aux Pères blancs 
et aux Soeurs blanches (1901–1916) [dalej: CS], Paris 1998, s. 1002–1003.

131 Por. Teresa od Jezusa, Zamek wewnętrzny, 4 M 1, 7, dz. cyt., s. 92–94.
132 Por. Teresa od Jezusa, Zamek wewnętrzny, 5 M, 4, 4, dz. cyt., s. 152–153.
133 Por. Teresa od Jezusa, Zamek wewnętrzny, 5 M, 4, 4–5, dz. cyt., s. 153–154.
134 Por. CFA, s. 534.
135 Por. LC, s. 140–141.
136 Por. CFA, s. 559–560.
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jako kierownika duchowego. Brzmiała zaś ona następująco: „Weź słowo 
Ewangelii i dostosuj je do prawego rozumu”137.

Kolejne dwa lata życia w Nazarecie byly dla brata de Foucauld czasem 
dalszego poszukiwania i dążenia do zrozumienia woli Bożej. W tym 
okresie Karol pod wpływem rekolekcji przed uroczystością Zesłania 
Ducha Świętego w 1899 roku odkrył, że chce żyć w ukryciu, stając się 
skromnym „robotnikiem, synem Maryi”, oddając wszystkie swoje 
siły dla naśladowania tzw. „ostatniego miejsca”, czyli dla bycia sługą 
Chrystusa138. Podsumowując zakończone rekolekcje w Nazarecie, Karol, 

„robotnik, syn Maryi”, wskazał pięć postaw, których będzie wymagał 
od siebie w przyszłości: 1) być wiernym obrazem Bożego robotnika i żyć 
jak On w Nazarecie; 2) okazywać pokorę w życiu wewnętrznym i ze-
wnętrznym, aby w ten sposób naśladować Jezusa; 3) oczekiwać na skru-
szenie serca przez Boga; 4) ze względu na Boga oddać się do dyspozycji 
wszystkim ludziom, tak jak Jezus był posłuszny Maryi i Józefowi; 5) od-
dać się radości płynącej z przekonania, że Bóg jest Bogiem139.

Po roku Błogosławiony przyznał, że jako kapłan eremita pragnie 
zrealizować te zamierzenia na Górze Błogosławieństw140, którą chciał wy-
kupić i oddać w ręce Kościoła. René Bazin, biograf Karola de Foucauld, 
napisał, że w tym okresie życia brat Karol medytował o najbliższej przy-
szłości i nie chciał zajmować się niczym innym, jak tylko chwałą Boga. 
Zastanawiał się, jak na tej górze, razem Chrystusem, rozgłaszać ludziom 
błogosławieństwa, których świat nie znał141.

Po otrzymaniu zgody na święcenia kapłańskie 19 sierpnia 1900 roku 
Karol przybył do opactwa Matki Bożej Śnieżnej, aby przygotować się 
do święceń diakonatu. W tym czasie uczestniczył w rekolekcjach, któ-
rych mottem były słowa z księgi Lamentacji: „strojni niegdyś w purpurę 
obrali leże na gnoju” (Lm 4, 5). Karol ukazał w nich siebie jako grzesznika, 

137 Por. CFA, s. 545–546. 
138 Por. LMB, s. 76.
139 Por. CH, s. 177–178.
140 Por. CE, s. 163–170.
141 R. Bazin, Charles de Foucauld…, dz. cyt., s. 196, 198.
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ubogiego robotnika, który obdarzony wieloma łaskami, chciał naślado-
wać ukryte życie Jezusa142. Pragnął zaślubin z Jezusem na zawsze, co mia-
ło się dokonać przez ślub czystości, odmawianie oficjum kanonicznego 
i przyjęcie stroju zakonnego143. Już więzy subdiakonatu były dla niego 
potwierdzeniem tych zobowiązań i zaślubinami z Chrystusem144. W so-
botę 23 marca 1901 roku w Nimes Karol de Foucauld został wyświęcony 
na diakona przez biskupa Béguignota, ordynariusza miejsca145. Począw-
szy od święta Zwiastowania pełnił posługę diakona w czasie mszy świę-
tych i udzielał błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Przyznał, 
że czuł się tego niegodny, i często przypominał sobie słowa św. Piotra: 

„Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny” (Łk 5, 8)146.
W końcu nadszedł czas rekolekcji przed święceniami kapłańskimi, 

do których przygotowywał się przez rok, modląc się gorliwie w opactwie 
Matki Bożej Śnieżnej, medytując nad Pieśnią nad pieśniami pod kątem 
pastoralnej misji w Kościele147. Święcenia kapłańskie przyjął w kaplicy 
seminaryjnej w Viviers w niedzielę 9 czerwca 1901 roku. Trzy dni póź-
niej, kiedy celebrował trzy msze święte, czuł się zawstydzony i ukorzony 
łaską kapłaństwa. Dlatego modlił się, aby stał się godny tego sakramentu 
i okazał się wierny Jezusowi148.

Wkrótce kapłan Karol, słysząc głos woli Boga w głębi swej duszy, 
zdobyl calkowitą pewność149, że powinien wyruszyć w głąb Sahary, 
do najbardziej potrzebujących ludzi w Maroku i w strefach granicznych 
Afryki Północnej150. Pragnął życia w skromnej pustelni, ale z zamiarem 
udzielania gościny wszystkim przychodzącym, zarówno chrześcijanom, 

142 Por. C. de Foucauld, Seul avec Dieu [dalej: SD], Paris 2004, s. 37 (Ouvres Spirituelles 
du Père Charles de Foucauld, 10).

143 Por. SD, s. 37–38.
144 Por. LMB, s. 82.
145 Por. UOM, s. 228.
146 Por. LMB, s. 83.
147 Por. UOM, s. 231.
148 Por. LMB, s. 84.
149 Por. CFA, s. 280–281.
150 Por. SD, s. 101.
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jak i muzułmanom. Sposobem ewangelizowania miało być uniwersalne 
i braterskie miłosierdzie, jak przystało na brata zakonnika, ugaszczają-
cego przybyłych do klasztoru151.

Podsumowując ten okres życia duchowego Karola de Foucauld, należy 
stwierdzić, że po czasie rozterek co do swego powołania nastąpił okres 
pełnego oddania się Chrystusowi. Realizację postanowienia związanego 
z jego uświęceniem widział na drodze odwagi, pokory, wdzięczności 
i posłuszeństwa woli Jezusa. Doświadczając pierwszych etapów modli-
twy mistycznej, Karol czuł, że pragnieniu naśladowania Go będzie w jego 
wypadku towarzyszyć pragnienie męczeństwa. Modlitwa mistyczna 
pozwalała mu ze szczególną siłą wzrastać w miłości do Boga i bliźnie-
go. Szczytowym momentem tego okresu były święcenia kapłańskie 
i związane z nimi oddanie swego życia Panu, co Karol nazywał zaślubi-
nami z Chrystusem. Błogosławiony dzięki tym darom Boga był gotowy 
do pracy duszpasterskiej wśród mieszkańców Sahary.

1.4. Ubogi robotnik i brat wszystkich  
w Béni Abbès (1901–1904).  
„Pragnę�promieniować�wielką�miłością�Boga� 
wobec�wszystkich�ludzi�i kochać�ich�tak,�jak�Jezus�ich�kocha”

Po przyjęciu święceń kapłańskich Karol od Jezusa (jak sam zaczął się 
wówczas okreslać), przyodziany w białą tunikę z sercem i krzyżem 
na piersi, symbolami jego ideału, rozpoczął podróż do Algierii. Francu-
ski kapitan Henryk de Castries doradził mu miejsce na pustyni w małej 
oazie, w Béni Abbès. Czterdziestotrzyletni de Foucauld przybył tam 
28 października 1901 roku. Byl to w jego życiu duchowym ważny mo-
ment, który zdecydował o następnych piętnastu latach152. Błogosławiony 
poszukiwał miejsca dla swej pustelni, która byłaby jednocześnie szpi-

151 Por. LHC, s. 51.
152 Por. LHC, s. 54.
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talem i miejscem modlitwy, skąd mogłyby promieniować Ewangelia 
i miłosierdzie Jezusa153.

Spędzając w tym okresie czas na modlitwie u stóp tabernakulum, 
ojciec de Foucauld doznawał stanów mistycznych. Bóg był jego jedy-
nym pragnieniem, zarówno wtedy, kiedy każdego dnia spędzał długie 
godziny w kościele, jak i wtedy, gdy pracował. Doświadczał wiele radości 
zewnętrznej i wewnętrznej, płynącej z bliskiej obecności Umiłowanego 
Brata. Prosił tylko o jedno – aby jak najczęściej mógł być blisko kościoła, 
u stóp Boga Żywego w tabernakulum154.

W czasie modlitwy przed Najświętszym Sakramentem pragnieniem 
ojca Karola było zatem pogłębienie relacji z Jezusem i usunięcie wszel-
kich przeszkód w pełniejszym zjednoczeniu z Nim. Świadom swej wiel-
kiej nędzy, Karol błagał Boga, by mógł czerpać od Umiłowanego miłość, 
zapał i żarliwość. Prosił Go, aby Jego imię święciło się w nim, aby Bóg 
był w nim uwielbiony, aby się mógł spalać się u Jego stóp, aby przyszło 
do niego Jego Królestwo, tak by Umiłowany żył w nim i przedłużał w nim 
swoje życie. Karol ponawiał wtedy wiele razy akt zupełnego oddania się 
Chrystusowi, powierzając Mu ciało i duszę. Prosił Go, aby Jego wola speł-
niała się w nim tak, by Chrystus żył i królował także w braciach, którym 
Błogosławiony służył na algierskiej Saharze. W głębokim spokoju ducha 
Karol doświadczał największego szczęścia, czyli nieskończoności Boga155.

Jezus pouczał go, aby wierzył w mądrość i dobre skutki praktyko-
wanych cnót. W przeciwnym razie jego postęp duchowy będzie ogra-
niczony. Aby sprawdzić, jak dalece wzrastał w miłości Boga i bliźniego, 
powinien śledzić, jak bardzo wzrastał w pokorze. Wobec takich wska-
zówek Umiłowanego Karol uświadamiał sobie coraz głębiej, że sam 
nie może uczynić nic, i dlatego prosił Jezusa, aby przez kontemplację 
Najświętszego Sakramentu został obdarzony przez Niego mocą156.

153 Por. A. Chatelard, Charles de Foucauld…, dz. cyt., s. 133–134.
154 Por. MP, s. 400–402. 
155 Por. MP, s. 113–116.
156 Por. BD, s. 224.
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Pragnienie modlitwy nie oznaczało chęci ucieczki od ludzi, lecz pły-
nęło z przekonania Karola, że winien czerpać moc z Jezusa, by coraz 
mocniej ich kochać157. W jego ówczesnych mistycznych doświadcze-
niach można wyróżnić stany przejścia od modlitwy skupienia czynnego 
do modlitwy skupienia biernego, które są spontaniczne i prawie nie-
zauważalne. W takiej modlitwie, choć intelekt jest zdolny do rozważań, 
towarzyszy Bogu w bardziej miłosny sposób158. Widać w tym ujęciu 
adoracji Boga myśl św. Teresy z Ávila, która stwierdziła w Zamku we-
wnętrznym, że najlepszym możliwym potwierdzeniem zjednoczenia 
z Bogiem jest stan, gdy dusza oddaje Mu wszystko, co ma, rozumiejąc 
jednocześnie, że to oddanie jest całkowicie Jego darem. Wydaje się, 
że w ten sposób Błogosławiony Karol dotarł do piątego etapu życia duszy, 
w którym uświadamia sobie ona własną godność i piękno. Rozumie, 
że „całkowicie umarła dla świata, aby bardziej żyć w Bogu” – a więc 
nastapiło zjednoczenie Boga z istotą duszy, o którym mówiła święta 
mistyczka159. Potwierdzają to medytacje pisane przez Błogosławionego 
w formie miłosnych listów do Jezusa. W nich i podczas adoracji Chry-
stusa Eucharystycznego Karol w niemal szaleńczy sposób wyrażał swoją 
miłość. Starał się zawsze w życiu codziennym łączyć słowa Jezusa „To jest 
Ciało Moje” (Mt 26, 26) ze słowami „Wszystko, co uczyniliście jednemu 
z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40). Jego 
bezgraniczna miłość do Jezusa wyrażała się w postawie bezkompromi-
sowej miłości do braci160.

Kierowany wielką żarliwością o zbawienie ludzi, zainspirowany w tym 
także dziełami św. Jana Chryzostoma, kapłan de Foucauld twierdził, 
że najlepszym sposobem, by być z Jezusem i wypełnić Jego wolę, jest 
troska o zbawienie braci161. 15 lipca 1901 roku skierował więc list do bi-

157 Por. MO, s. 189.
158 Por. J. W. Gogola, Teologia…, dz. cyt., s. 317.
159 Por. Teresa od Jezusa, Zamek wewnętrzny, 5 M 1, 3, dz. cyt., s. 124.
160 Por. MO, s. 167–168.
161 Por. C. de Foucauld, Carnet de Béni Abbés 1901–1905 [dalej: CBA], Paris 1993, s. 43 

(Oeuvres Spirituelles du Père Charles de Foucauld).
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skupa Sahary mgr Hacquarda, chcąc uzyskać pozwolenie na służenie 
Chrystusowi w rejonie Sahary, zwłaszcza na terytorium Maroka, jako 

„kapłan wolny, bez parafii” (prêtre libre). Prosił o możliwość życia w sa-
motności, zastrzegając na przyszłość, jeśli taka będzie wola Boża, otwar-
tość na obecność towarzyszy. Karol ufał, że Jezus przyśle mu braci, którzy 
zostaną uformowani jako eremici Najświętszego Serca Pana Jezusa162. 
Po przyjęciu święceń kapłańskich motywem przewodnim w jego co-
dziennej duchowości była chęć współpracy z dziełem zbawienia przez 
ciche trwanie w jedności z Jezusem z Nazaretu163. W rozumieniu Bło-
gosławionego naśladowanie Chrystusa jest nierozdzielnie związane 
z miłością, gdyż jeśli ktoś kogoś kocha, chce go też naśladować. Przy-
znawał, że tajemnicą jego życia było zatracenie serca w Chrystusie, który 
z miłości dla niego został ukrzyżowany. Dlatego Karol pragnął spędzić 
resztę życia, poszukując i naśladując Chrystusa, aż do wyczerpania swo-
ich sił. Był przekonany, że jego powinnością jest ratowanie najbardziej 
zagubionych i opuszczonych dusz i napełnianie ich miłością Boskiego 
Oblubieńca. Chciał to czynić nie tyle przez przepowiadanie, ile przez 
dobroć, pokutę, przykład życia ewangelicznego, połączony ze stałym 
trwaniem w modlitwie w obecności Najświętszego Sakramentu. Moż-
liwość realizacji tego pragnienia napełniała go wielkim szczęściem164.

Jego kierownik duchowy ojciec Huvelin zachęcał go, aby zapomniał 
o sobie i oddał się w opiekę opatrzności Bożej. Taką postawę rekomen-
dował mu także R. P. de Caussade SJ, który nakłaniał do praktykowa-
nia ducha ofiary, wyrzeczenia się siebie samego oraz wykorzystywania 
każdej okazji do pokuty, oderwania się od świata, umartwienia, poko-
ry, ubóstwa, cierpienia, a nawet śmierci męczeńskiej. Karol rozpoznał 
i pokochał ten surowy ideał, medytując nad misterium krzyża Chrystu-
sowego. Pragnął objąć przebywającego na Nim Chrystusa i ucałować 
krzyż. Dla kultury islamu, którą dotąd zglębiał, krzyż był czymś obcym, 

162 Por. CS, s. 27–28. 
163 Por. LCF, s. 179–180.
164 Por. LT, s. 169–160.
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natomiast dla Karola stanowił wezwanie do umiłowania Chrystusa 
nawet za cenę męczeństwa165. Żyjąc przez 15 lat na południu Sahary, 
oddalony 450 kilometrów od najbliższego współbrata kapłana, ryzyku-
jąc utratę zdrowia przez niedostateczne i nieodpowiednie wyżywienie, 
Karol zużywał wszystkie swoje siły, by modląc się i pracując w samot-
ności, wypełnić swe powołanie kapłańskie, czym zasłużył na opinię 
niestrudzonego mnicha misjonarza166.

Eremita Karol pisał w tym czasie o swej miłości do Jezusa, która na-
wygrażała się w zatraceniu przed Najświętszym Sakramentem: „w tym 
sakramencie jest Wszystko, jest Nieskończoność, jest Bóg”. Dla Bło-
gosławionego istotne było, aby zrozumieć przepaść między Stwórcą 
a stworzeniem: to, że „jest Wszystko obok niczego”. Ponieważ Jezus 
chciał otoczyć ludzi swoją obecnością, zdaniem Karola powinni oni stale 
o Nim myśleć, nieustannie Go kontemplować i karmić się Jego miłością 
aż do zatracenia się w niej167. Od tej pory każdy nagłówek korespondencji 
Karola będzie zawierał słowa: „Jesus Caritas”, co podsumowuje jego 
duchowość, od nawrócenia w kościele św. Augustyna zawierającą się 
w słowach: „Jeśli żyć, to tylko dla Boga” („ne vivre que pour Dieu”)168.

Błogosławiony Karol czuwał nocami przed boską Hostią, spoglądając 
bez przerwy na Umiłowanego Jezusa i dając pierwszeństwo duchowi 
miłości. Wykonując codzienną pracę, modlił się, aby naśladując Jezusa 
z Nazaretu, sam promieniował tą wielką miłością Boga na wszystkich 
ludzi. Pragnął kochać ich tak, jak Chrystus (por. 1 Kor 6, 20). Czynił 
więc wszystko, co możliwe, aby w Chrystusie, przez Niego i dla Niego 
uświęcić, pocieszyć i pomóc zbawić mieszkańców Sahary169.

W tym celu z pomocą wojska francuskiego Karol zbudował w Béni 
Abbès oratorium i kilka zabudowań. Kiedy 29 października 1901 roku 
odprawił tam pierwszą mszę świętą, prosił Boga, aby mógł Mu wiernie 

165 Por. CBA, s. 43.
166 Por. Ch. Chauvin, Charles de Foucauld par lui-meme et ses héritiers, dz. cyt., s. 60–61.
167 Por. UOM, s. 235–236.
168 Por. Ch. Chauvin, Charles de Foucauld…, dz. cyt., s. 64.
169 Por. CBA, s. 104.
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służyć i aby Jego wola wypełniała się całkowicie w nim, w jego przyszłych 
braciach, we wszystkich duszach wiernych czy niewiernych z sąsiedztwa 
i ostatecznie we wszystkich ludziach170. Od 2 grudnia 1901 roku Najświęt-
szy Sakrament był tam przechowywany w małym tabernakulum, a ojciec 
Karol nadał kaplicy wezwanie: Bractwo Najświętszego Serca (La Fra-
ternité du Sacré-Coeur de Jésus). W święto Niepokalanego Poczęcia 
w 1901 roku ojciec de Foucauld udzielił pierwszego błogosławieństwa 
Najświętszym Sakramentem171.

Radość apostolska Karola mieszała się jednak z poczuciem własnej 
słabości. Czuł się onieśmielony tym, co do tej pory uczynił, i dlatego bła-
gał Jezusa, aby w przyszłości pozostał wierny Jego łasce i by mógł czynić 
całe to dobro, o które Jezus go prosi172. Pragnął wiele zrobić dla tubylców 
i 200 chrześcijańskich żołnierzy, którzy z nim przebywali. W czasie 
wspólnie przeżywanych adoracji Najświętszego Sakramentu Karol sam 
czytał im fragmenty Ewangelii i krótko je wyjaśniał. Po dwudziestomi-
nutowej nauce udzielał błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem 
i prowadził modlitwę wieczorną. Spodziewał się, że stacjonujący w jego 
pustelni żołnierze francuscy będą częściej przyjmowali Komunię Świętą 
i starał się zrobić wszystko, co możliwe, aby przyciągnąć ich do Chry-
stusa173. Służył sakramentami tym, którzy przychodzili do jego kaplicy. 
Nie chciał jednak porzucić życia w kontemplacji i ciszy. To bowiem było 
jego powołaniem i w konsekwencji głównym obowiązkiem174.

Codziennie przychodziło do jego pustelni około 75 tubylców. Część 
z nich przybywała z dobrym usposobieniem, prosząc o jałmużnę, o tro-
chę żywności. Z drugiej strony musiał spotykać się z Arabami, którzy 
byli negatywnie nastawieni do Francuzów – część z nich tolerowała 
język i kulturę francuską tylko wtedy, gdy uznawała je za pożyteczne, 
w rzeczywistości jednak ją lekceważąc, a nawet nią gardząc. W tym 

170 Por. UOM, s. 261.
171 Por. CH, s. 279.
172 Por. CS, s. 53–54.
173 Por. UOM, s. 262.
174 Por. UOM, s. 288.
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czasie Karol zorganizował mały szpital pod wezwaniem Bractwa Naj-
świętszego Serca Jezusa, który służył ubogim podróżnym. Prosił także 
biskupa, by mu pomógł, przysyłając Siostry Miłosierdzia św. Wincentego 
a Paulo175. Karol czuł, że gdy pomaga innym, Bóg czyni przez niego dobro, 
które jemu samemu pomaga w dążeniu do świętości. Błogosławiony 
był szczególnie wrażliwy na wszelkie przejawy niewolnictwa tubylców, 
na co jego zdaniem rząd francuski dawał przyzwolenie. Dlatego brat 
Karol często modliłl się o zniesienie niewolnictwa176.

W tym czasie sam oskarżał się przed Bogiem o trzy rzeczy: najpierw 
o brak żarliwości duszy wobec miłości Boga. Tłumaczył to lenistwem, 
roztargnieniem oraz nieustanną słabością w modlitwie i kontemplacji177. 
Po drugie, zarzucał sobie brak wystarczającej miłości wobec bliźniego, 
ponieważ nie potrafił zachować nadprzyrodzonego spojrzenia pole-
gającego na dostrzeganiu Jezusa w każdym człowieku178. Przyznawał, 
że ogarniająca go rutyna nie pozwala mu trwać w gorliwym czuwaniu, 
by przy każdej okazji czynić duszom dobro. Po trzecie, widział w sobie 
brak pokory i wzgardy wobec ułud tego świata. Dlatego błagał Boga 
o możliwość wykonywania pracy fizycznej i o ciszę podczas modlitwy, 
gdyż jego zdaniem były to nieodłączne elementy życia Jezusa z Naza-
retu i tylko one były w stanie uzdrowić jego ducha tak, aby mógł wydać 
jak najlepsze owoce nawrócenia179. Ponad wszystko pragnął żyć aż do 
śmierci tak jak Jezus i chciał tego, czego On oczekiwał. Modlił się, aby 
Boski Mistrz zapanował w jego i innych duszach, aby zawsze je pouczał 
i promieniował przez nie180.

W tym okresie ojcu Karolowi de Foucauld bez przerwy towarzyszyły 
myśli o wyprawie misyjnej do Maroka, gdzie żyło 10 milionów nie-
wiernych bez kapłana czy misjonarza i możliwości przeżywania mszy 

175 Por. CS, s. 59–61.
176 Por. UOM, s. 265–266; LMB, s. 93. 
177 Por. SD, s. 137.
178 Por. CS, s. 126.
179 Por. CH, s. 297–300.
180 Por. LSM, s. 114.



62� Rozdział�I

świętych, zwłaszcza że zbliżaly się święta Bożego Narodzenia. Dlatego 
modlił się za nich przed tabernakulum i ofiarowywał w intencji nie-
wierzących swoje cierpienie, prosząc Boga, aby gwiazda ewangelicz-
nych Magów zajaśniała także w ich kraju i umożliwiła mu dotarcie tam 
z przesłaniem ewangelicznym. Pragnął stać się „nasieniem, które musi 
obumrzeć, aby wydać owoce nawrócenia dla siebie samego i tych, którzy 
czekają na Ewangelię w południowej Afryce”181.

W tym czasie Karol medytował nad Ośmioma błogosławieństwami 
Jezusa (Łk 6, 20–26). Według niego ukazują one portret Jezusa, Jego 
ubóstwo, ducha pokuty i ofiary. To one, jeśli są praktykowane, uwiary-
godniają wierzących jako ludzi i jako chrześcijan, którym można i warto 
zaufać. To one były regułą życia Jezusa i regułą życia wszystkich świętych. 
Dziękując za nie, kapłan Sahary prosił dla siebie o możliwość postępu 
duchowego w tych cnotach i znoszenia cierpień dla chwały Boga182.

Obserwując religijność muzułmanów, ojciec Karol zauważył, że w du-
żej mierze jest ona oparta na zaufaniu do starszych, tzw. marabutów, któ-
rych inni ludzie uważali za świętych i u których często zasięgali rad. Sam 
także pragnął zdobyć zaufanie muzułmanów i stać się dla nich autoryte-
tem – marabutem. Aby tak się stało, musiał, a w przyszłości musieli także 
jego bracia, zdobyć świętość, która była podstawą autorytetu budzącego 
zaufanie. Błogosławiony pragnął czynić wszystko, co możliwe, aby jak 
najczęściej przebywać z tubylcami i dużo z nimi rozmawiać. Zachęta 
św. Pawła: „Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił?” (por. Rz 10, 14), 
była dla niego szczególnym wezwaniem. Dodatkowo Karol praktyko-
wanym stylem życia wskazywał na ubogiego i pracującego Chrystusa 
z Nazaretu, który swą postawą uczył wszystkich ewangelizatorów by-
cia „małymi robotnikami”. Jego zdaniem naśladując takiego Chrystusa, 
chrześcijanie stają się najskuteczniejsi w nawracaniu dusz. Wszystko 
to dzieje się z mocy Ducha Świętego, który pozwala naśladować prostotę 
i ubóstwo Jezusa, co według ojca Karola stanowi najlepszy sposób, by żyć 

181 Por. CH, s. 293–294.
182 Por. EJ, s. 195.
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tubylcami na podobieństwo Jezusa żyjącego z apostołami. Im bardziej 
uczeń Chrystusa jest podobny do Niego, zjednoczony z Nim i podąża 
za Nim, tym większe prawdopodobieństwo, że doprowadzi do Niego 
innych183. Dlatego Karol pragnął jedynie zdobycia świętości. Sprawo-
wał w tej intencji msze święte i adorował Najświętszy Sakrament. Jego 
modlitwa: „Mój Boże, spraw, aby wszyscy ludzie poszli do nieba”, była 
modlitwą uniwersalną brata powszechnego, praktykowaną już na po-
czątku życia zakonnego w Béni Abbès, od 1896 roku184. Zainspirował 
ją komentarz do modlitwy Ojcze nasz, w którym brat de Foucauld prosił 
Boga o zbawienie wszystkich ludzi i o przebaczenie ich grzechów185. Za-
równo jego sposób bycia, jak i modlitwa wyrażają przekonanie, że Jezus 
Zbawiciel, Starszy Brat Uniwersalny („frère aîné universel”), zbawił 
wszystkich ludzi i że w królestwie niebieskim mały brat Karol kiedyś 
odnajdzie tych, do których Jezus go posłał, aby ich kochał i  im słu-
żył186. W Boże Narodzenie 1903 roku Karol złożył Bogu osiem ślubów187,  

183 Por. CBA, s. 68–70.
184 Por. C. de Foucauld, Règlements et Directoire [dalej: RD], Paris 1995, s. 28–29 

(Ouvres Spirituelles du Père Charles de Foucauld, 11–12).
185 Por. EJ, s. 32–33.
186 Por. A. Chatelard, Charles de Foucauld…, dz. cyt., s. 160–161.
187 Były to śluby: I. zjednoczenia ze stworzeniem – pragnął ofiarować Bogu istoty 

ożywione i nieożywione poprzez pieśni adoracyjne i dziękczynne; II. zjednoczenie 
z Ojcem Świętym, Najwyższym Kapłanem Kościoła – Karol ślubował, że cały swój 
apostolat i życie duchowe oddaje Kościołowi katolickiemu, tzn. papieżowi, bisku-
pom, kapłanom, kongregacjom religijnym, wszystkim wiernym; III. zjednoczenia 
ze wszystkimi świętymi – pragnął przebywać razem ze świętymi, oddając im swoją 
wolę, całe życie duchowe i apostolskie; IV. zjednoczenie z chórami aniołów – Karol 
pragnął zjednoczyć się razem ze świętymi, oddając swoją wolę, całe życie ducho-
we i apostolskie, aby z ich pomocą stworzyć relację z Ojcem, Synem, Duchem 
Świętym i z Najświętszą Maryją Panną jako Królową Świętych; V. dyspozycyjności 
względem Maryi poprzez wszechstronny akt oddania Maryi – miał zamiar pod-
trzymywać w sobie wolę oddania Maryi, poświęcenia jej wszystkich swoich dzieł, 
modlitw, cierpień, wszystkiego, co go satysfakcjonuje, całego życia duchowego, aby 
ostatecznie oddać się Jezusowi; VI. zjednoczenia z Duchem Świętym – chciał oddać 
Jemu swoją wolę, aby zamieszkać w jedności z Duchem Świętym we wszystkich 
jego dziełach; VII. dyspozycyjności względem Jezusa – poprzez całkowite oddanie 
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a ich uwieńczeniem był akt ofiarowania siebie w intencji nawrócenia 
narodów saharyjskich oraz wszystkich niewiernych188.

Podsumowując czas przebywania Karola de Foucauld w Béni Abbès, 
należy zauważyć dalszy postęp w życiu modlitwy, który zaowocował 
zjednoczeniem z Bogiem przez miłość. Karol dokładał wszelkich sta-
rań, by  praktykować miłość bliźniego i  „być dla innych”. Jego zda-
niem miłosne zjednoczenie mistyczne z Bogiem musi się ściśle łączyć 
z  wyświadczaniem dobra innym. To  cechy małżeństwa duchowego, 
o którym św. Teresa z Ávila mówiła w piątym mieszkaniu, podkreślając, 
że na miłość konieczna jest odpowiedź miłości189. Ojciec Karol, brat 

Jezusowi swojej woli, aby ją uświęcił, ciała, duszy, wszystkiego, co miał, dla Jego 
większej chwały, dla realizacji Jego zamysłów i dla zapanowania Jego powszechnej 
miłości. Pragnął jedności z Jezusem przez jedność całego życia i czynów z Jezu-
sem, oddał mu swoją wolę, aby cierpieć we wszystkim z Jezusem, w Jezusie i przez 
Jezusa. Zjednoczenie z Jezusem chciał osiągnąć, żyjąc przez miłość dla Jego Ojca: 
zamierzał zjednoczyć się z Sercem Jezusa i wszystkimi Jego intencjami, chciał 
cierpieć z miłości dla Boga. Pragnął również zjednoczenia z Jezusem Najwyższym 
Kapłanem: oddał mu swoją wolę jako ofiarę, aby Jezus czynił wszystko, co jest 
potrzebne dla jego kapłanów, dla ich formacji, dla trwania Jego w nich, dla ich 
uświęcania i wzrastania. Karol pragnął zjednoczenia z Jezusem-Apostołem: oddał 
Mu swoją wolę dla zbawienia dusz i uświęcenia serc wszystkich ludzi w zjednocze-
niu z Sercem Jezusa i Sercem Maryi. Pragnął także zjednoczenia z Jezusem-Ofiarą 
wieczną i powszechną: dlatego chciał przyjąć każde cierpienie. Z miłości do Jezusa 
i Maryi pragnął zjednoczenia z Jezusem umierającym z miłości do Ojca poprzez 
zjednoczenie się z Jego nieustającą śmiercią. Umierając z miłości do Boga, pragnął 
wyrzec się wszystkiego, co Nim nie jest. Pragnął przemienić się w Jezusa, oddać 
Mu swoją wolę, by pracować nad przemianą wszystkiego w Jezusa, aby stać się 
innym żyjącym Jezusem, żyjącym i działającym, przemieniać przez Niego i w Nim 
wszystkie swoje myśli, słowa, czyny, wszystkie jego modlitwy, cierpienia, całe swoje 
życie i śmierć; VIII. ślub zjednoczenia z Bogiem Ojcem – przez oddanie Mu całej 
swojej woli, by być w jedności z Bogiem Ojcem, jako Jego dziecko całkowicie pełne 
wiary wobec Jego majestatu, nieskończonego, miłosiernego, z zaufaniem synowskim 
wobec Jego ojcostwa, z uległością, oddaniem się Jego woli i Jego miłości, w zjed-
noczeniu z Jezusem, odwiecznym Synem Ojca, i z Maryją, Jego umiłowaną Córką, 
aby jak najlepiej uczestniczyć i być do dyspozycji synowskiej wobec Niego. Por. VN, 
s. 173–176.

188 Por. CBA, s. 103–105.
189 Por. Teresa od Jezusa, Zamek wewnętrzny, 5 M 3, 3–4, 3, dz. cyt., s. 144–152.
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uniwersalny, dzięki swej dojrzałej wierze i modlitwie miał świadomość, 
że powinien podzielić się tą miłością Boga z Tuaregami i innymi miesz-
kańcami Sahary, o czym będzie mowa w ostatnim punkcie pierwszego 
rozdziału.

1.5. Ojciec Karol, przyjaciel Tuaregów (1904–1916). 
„Niech�Królestwo�Serca�Jezusowego�przyjdzie�do mnie,�
niech�się�wypełni�w Tuaregach�i we�wszystkich”

Czas pobytu ojca Karola wśród Tuaregów był przede wszystkim na-
znaczony chęcią uczynienia wszystkiego, co potrzebne, aby umożliwić 
przybycie do tego narodu wielu świętych misjonarzy, którzy doprowadzą 
do pełnego przyjęcia orędzia Ewangelii. Błogosławiony wierzył, że wolą 
Umiłowanego było, by poszedł do najdalszych zakątków Sahary i Ma-
roka, aby prowadzić życie na wzór Mistrza z Nazaretu190.

Jego życie upływało w niezwykłym spokoju, ponieważ czuł się dobrze 
w ręku Oblubieńca191 i dziękował Mu za Jego niewzruszoną miłość192. 
Czas ojca Karola był podzielony między pracę fizyczną i pomoc ducho-
wą, będące najważniejszymi zajęciami193. W intencji Tuaregów każdego 
dnia celebrował mszę świętą i przyjmował Świętą Hostię. Pracował 
także nad tłumaczeniem Ewangelii na język tuareski. Pragnął ukoń-
czyć te prace jak najszybciej, aby umożliwić swoim następcom zdoby-
cie narzędzia koniecznego dla nawrócenia ludów saharyjskich. Starał 
się pokazywać i udowadniać zagubionym, ubogim braciom, że religia 
katolicka jest miłością i braterstwem, a jej godłem jest Serce Jezusa. 
Z dnia na dzień wzrastał w przekonaniu, że jego obecność wśród tego 
narodu jest pożyteczna i przybliża im królestwo Chrystusa. Przejściowo 

190 Por. CH, s. 315–316.
191 Por. LC, s. 180.
192 Por. EJ, s. 216–235.
193 Por. J.-F. Six, L’aventure de l’amour de Dieu. 80 lettres inédites de Charles de Foucauld 

à Louis Massignon [dalej: LAA], Paris 1993, s. 63.
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mieszkał w prowizorycznym szałasie, gdzie (oprócz modlitwy i pracy 
fizycznej) sporo czasu spędzał na rozmowie z Tuaregami, pragnąc się 
z nimi zaprzyjaźnić194.

Jednym z owoców tej przyjaźni była znajomość z młodym czarno-
skórym katechumenem, który służył ojcu Karolowi do mszy świętej 
i za którego modlił się, by został dobrym chrześcijaninem. Dzięku-
jąc Bogu, że w tym miejscu świata mógł wypełniać Jego wolę wobec 
siebie i ubogich Tuaregów, ojciec de Foucauld powtarzał inwokację: 

„Niech Królestwo Serca Jezusowego przyjdzie do mnie, niech się wy-
pełni w  Tuaregach i  we wszystkich. Niech Jezus króluje we  mnie, 
niech żyje w nich, niech pozostanie w nas, żyjących, dla chwały Jego  
Ojca”195.

25 czerwca 1905 roku Karol pierwszy raz spotkał Mussę ag  Ama-
stana, wodza Tuaregów, który wyraził zgodę na  jego zamieszkanie 
w  Hoggar, w  osadzie Tamanrasset196. Korzystając z  tego zaproszenia, 
11 sierpnia 1905 roku ojciec Karol przybył do oddalonego o 1,2 tys. ki-
lometrów od Béni Abbès Tamanrasset, gdzie zbudował mały domek 
i wiele szałasów z trzciny. Dużo pracował fizycznie, gdyż jak twierdził, 
taki rodzaj pracy jest innym czasem modlitwy197. Wybudował później 
fort, przeznaczony dla Tuaregów, a także kaplicę z zakrystią, która stała 
się dla niego miejscem wielkiej modlitwy dziękczynienia za to, że Jezus 
zamieszkał pośród mieszkańców Sahary198.

Tamanrasset ciągle się powiększało. Pojawiły się rozmównica, refek-
tarz, kuchnia, infirmeria, a w kaplicy znalazło się tabernakulum z Naj-
świętszym Sakramentem. Radość ojca Karola była tym większa, że z racji 
skromnych warunków mieszkaniowych spał w pobliżu Najświętszego 
Sakramentu. Dzięki temu samotność mu nie przeszkadzała. Przeciwnie, 

194 Por. CH, s. 333.
195 Por. CH, s. 336–337.
196 Por. C. de Foucauld, Carnet de Tamanrasset 1905–1916 [dalej: CT], Paris 1986, 

s. 30–31 (Oeuvres Spirituelles du Père Charles de Foucauld).
197 Por. CT, s. 46.
198 Por. CH, s. 336; LMB, s. 139.
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obecność Eucharystycznego Chrystusa była dla niego tak dużym umoc-
nieniem, że nie chciał się jej pozbawić199.

Kraj Tuaregów wydawał się Karolowi spokojny i nie spodziewał się 
żadnego niebezpieczeństwa zewnętrznego. W tym okresie był zarówno 
kapłanem, zakrystianem, jak i misjonarzem200.

Poza pracą i modlitwą Karol poświęcal wiele czasu odwiedzającym 
go Tuaregom. Przyjmowanie gości, ciekawskich, ubogich czy chorych, 
było jego codziennością201. Wykorzystywał naturalną religijność Tuare-
gów, aby ich pouczać i zaprzyjaźnić się z nimi. Pewnego dnia ludność 
tubylcza nazwała go marabutem, przywódcą duchowym, obdarzonym 
czcią przez społeczność, która zaczęła uważać go za świętego i często 
zasięgała u niego rady. Co prawda do nawrócenia mieszkańców Sahary 
było jeszcze bardzo daleko, ale pierwszy konieczny warunek, aby pozy-
skać ich dla Chrystusa, został zrealizowany202.

Po wyjeździe katechumena Karol cierpiał, gdyż zgodnie z ówcze-
snymi przepisami liturgicznymi nie mógł sprawować mszy świętej bez 
asystenta. Dopiero po dwóch tygodniach przybył francuski wojskowy, 
pułkownik Motyliński203, co pozwoliło Karolowi na celebrowanie w jego 
obecności Eucharystii. Błogosławiony ubolewał nad brakiem kapłanów 
i nad niemożliwością uświęcenia Tuaregów. Prosił więc kuzynkę Marię 
de Bondy i wielu znajomych we Francji, aby modlili się do Serca Jezu-
sowego o nowych kapłanów, którzy poprzez sprawowanie Najświętszej 
Ofiary mogliby sprostać wyzwaniu niesienia Dobrej Nowiny204.

Po jedenastu miesiącach, 15 lipca 1906 roku Karol przyznał, że mimo 
iż odczuwa w duszy głęboki spokój i żadna ciężka wina go nie dręczy, 
nie jest zadowolony z siebie, a modlitwa przychodzi mu z trudem205. 

199 Por. LMB, s. 148.
200 Por. LMB, s. 148.
201 Por. CS, s. 441, 446.
202 Por. LMB, s. 152–153.
203 Por. CT, s. 31. 
204 Por. LMB, s. 146–147.
205 Por. CH, s. 360.
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Po przebytych w sierpniu rekolekcjach Karol postanowił bardziej skupić 
się na modlitwie, krzyżu i klauzurze. Sądził, że dzięki temu dokona się 
jego osobiste uświęcenie, które przyczyni się do zbawienia niewiernych. 
Błogosławiony był przekonany, że Boski Oblubieniec ukazał mu ja-
sno zadanie polegające nie tylko na byciu z niewiernymi, lecz także 
na uświęcaniu ich przez obecność Świętej Hostii w tabernakulum, oso-
bisty przykład świętości życia, modlitwę, znoszenie cierpień, dobroć, 
głoszenie słowa Bożego i sprawowanie Najświętszej Ofiary. Posłuszny 
natchnieniom Ducha Świętego, ojciec Karol postanowił czynić to w ciszy 
i z wielką odwagą206.

W grudniu 1907 roku Karol pisał, że jest zupełnie oddany woli Bożej 
w związku z niemożnością sprawowania od trzech miesięcy mszy świętej 
i innych sakramentów. Wiedział, że nie będzie sprawował Eucharystii 
nawet w Boże Narodzenie207. Ustawicznie szukał czasu na dłuższą modli-
twę i lekturę. Wierzył, że otrzyma te łaski w odpowiednim czasie, kiedy 
to spodoba się Sercu Jezusowemu208. Rzeczywiście, 31 stycznia 1908 roku 
Karol otrzymał list, w którym Ojciec Święty wyraził zgodę na sprawowa-
nie przez niego mszy świętej bez usługujących209. W święto Ofiarowania 
Pańskiego w 1908 roku Karol ponowił akt oddania swego życia Bogu 
za wszystkich tych, za których ofiarował się Chrystus, szczególnie zaś za 
Algierczyków, Marokańczyków i Tuaregów oraz za pozostałe narody 
zamieszkujące Saharę210.

W tej modlitwie i ofierze życia za innych ojciec Karol nie był sam. 
Świadczy o tym prowadzona przez niego korespondencja z kilkoma 
Francuzami, między innymi między innymi Suzanne Perret, którą prosił 
o modlitwę i ofiarowanie wszystkich trudów swego życia w intencji po-
wstania Zgromadzeń Małych Braci i Małych Sióstr Najświętszego Serca 

206 Por. CS, s. 551–553.
207 Por. LMB, s. 164–165.
208 Por. CH, s. 377.
209 Por. CT, s. 167.
210 Por. CT, s. 88.
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Jezusa i wypełnienia się woli Boga dotyczącej ewangelizacji niewiernych, 
zwłaszcza żyjących na terenach kolonii francuskich211.

W  tym samym czasie Karol prowadził korespondencję z  ojcem 
Antoine’em Crozierem. Informował go, że  potrzebuje jego pomocy 
w  tworzeniu Stowarzyszenia, które miało mieć potrójny cel: prak-
tykowanie cnót ewangelicznych, sprawowanie nabożeństw do  Naj-
świętszego Sakramentu i nawracanie niewiernych. Zachęcał Croziera, 
by wzywał wszystkich katolików na całym obszarze niewiernego świa-
ta do  modlitwy do  Najświętszego Serca Pana Jezusa o ratunek dla 
dusz ogarniętych smutkiem, które odwróciły się od  Boga212. Także 
żołnierze francuscy wraz z  rodzinami, które brat Karol odwiedzał 
w  fortach z  posługą duszpasterską, modlili się w  tych intencjach. 
W  Wielkanoc w  forcie Motyliński we  mszy świętej uczestniczyło 
zaledwie pięciu dorosłych katolików. Im  i  ich dzieciom brat Karol 
udzielił sakramentów i prosił Serce Jezusa, by przybliżyło swoje królo- 
wanie213.

Z początkiem lipca 1910 roku ojciec Karol dowiedział się o śmierci 
swojego ukochanego kierownika duchowego ojca Huvelina, który był 
dla niego szczególnym przykładem życia. Przyjął tę wiadomość ze spo-
kojem. W modlitwie dziękczynnej za niego stwierdził, że nawet chwila 
śmierci jest chwilą umiłowania człowieka przez Boga, o ile prowadzi 
on życie duchowe na wzór Jezusa. Jego zdaniem o taką świadomość życia 
i śmierci powinno się modlić dla innych214. Mimo utraty przewodnika 
duchowego Karol kontynuował pracę wśród Tuaregów. Rozbudował 
pomieszczenia klasztorne w Tamanrasset, zbudował pustelnię i posta-
wił ołtarz, spodziewając się, że kiedyś po jego śmierci więcej kapłanów 
będzie odprawiać na nim mszę świętą215.

211 Por. LC, s. 50.
212 Por. LC, s. 60.
213 Por. LMB, s. 188.
214 Por. LMB, s. 191–192.
215 Por. LMB, s. 200.
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Ojciec Karol odwiedzał także różne inne miejsca na Saharze. Dotarł 
między innymi do Askerem, gdzie zbudował kolejną pustelnię. Tam, 
przebywając sam na sam z Bogiem Stworzycielem, czuł się najlepiej. 
Jak pisał, jego schronieniem były góry Ahaggaru: widok nieskończo-
nego horyzontu sprzyjał adoracyjnej medytacji nieskończonego Boga 
i proszeniu o łaski dla ludu. Dla siebie ojciec Karol pragnął szczegól-
nie dwóch: umiłowania Boga ponad wszystko i pragnienia miłowania 
bliźniego, jak siebie samego. Tylko wtedy, jak twierdził, będzie mógł 
pracować dla Boga i Jego królestwa ze wszystkich sił216. Był przekonany, 
że praktykując miłosierdzie wobec bliźnich, w najlepszy sposób dosko-
nali się w miłości Boga. Jego zdaniem Bóg wzywa wszystkich chrześcijan, 
mężczyzn i kobiety, kapłanów i świeckich, celibatariuszy i żonatych, aby 
byli apostołami przez przykład, dobroć, czyniąc wszystko dla wszystkich, 
aby wszystkim dać Jezusa217.

Proces doskonalenia się w miłości wobec Boga może obejmować etap 
męczeństwa. Karol de Foucauld po kilku latach od swojego nawróce-
nia przy różnych okazjach wielokrotnie przyznawał, że takiej śmierci 
pragnął. Jednak przebywając z Tuaregami w Tamanrasset, nie myślał 
o śmierci. Był raczej zdecydowany pracować dla zbawienia dusz, którym 
brakowało pasterza. Miał świadomość, że ostateczna decyzja w sprawie 
jego śmierci należała do Boga, który kocha dusze tubylców bardziej niż 
on. Z tą ufnością Karol polecał się woli Bożej218.

Tymczasem 3 sierpnia 1914 roku wybuchła wojna między Francją 
a Niemcami. Karol dręczył się myślami, czy powinien wesprzeć jako 
kapelan walczących kolegów we Francji, czy pozostać w Hoggarze, gdzie 
do mieszkańców także docierały reperkusje zbrojnego konfliktu. Po-
nadto bandy rabusiów przybywających z Maroka skłoniły bezbronnych 
mieszkańców i koczowników z sąsiedztwa Tamanrasset do zorgani-
zowania obrony. Za ich namową i pragnąc być bliżej nich, brat Karol 

216 Por. LHC, s. 188.
217 Por. LAA, s. 127–128.
218 Por. LMB, s. 229.
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postanowił wybudować schron, zwany bordż, dla siebie i garstki ludzi, 
którym pomagał. Niestety, 1 grudnia 1916 roku grupa buntowników 
przedarła się do Tamanrasset. Wśród nich był jeden, którego znał brat 
Karol, i dlatego pozwolił mu wejść do swej celi zakonnej. Ten pojmał 
zakonnika i oddał go pod straż piętnastoletniego chłopca. W ogólnym 
zamieszaniu i atmosferze paniki młody strażnik z bliskiej odległości 
strzelił do swego więźnia i zabił go219. W ten sposób zakończyło się 
życie Karola de Foucauld, który niczym ewangeliczne ziarno wrzucone 
w ziemię obumarł, by wydać obfity plon.

Korespondencja z ostatniego dnia jego życia pozwala nam spojrzeć 
głębiej w jego duchowość. List brata Karola napisany w dniu śmierci 
do Ludwika Massignona zawiera refleksję na temat sensu ofiary i poświę-
cenia. Karol twierdzi w nim, że chrześcijanie powinni być ich wiernym 
przykładem przez całe życie. Należy w prostocie serca prosić Umiłowa-
nego, aby móc wszystko czynić w pokorze, z miłości do Boga i bliźniego. 
Trzeba ofiarować swoje życie Bogu, przez ręce Matki Najświętszej, w jed-
ności z Ofiarą Pana Jezusa, we wszystkich intencjach Jego Serca. Zawsze 
należy ufać Bogu, który da to, co najlepsze dla Jego chwały i dobra dusz. 
Trzeba wypełniać bez zastrzeżeń wszystko, czego On pragnie220.

Tego samego dnia Karol w liście do swej kuzynki Marii de Bondy pisał, 
powtarzając za św. Janem od Krzyża, że unicestwienie jest najlepszym 
sposobem zjednoczenia się z Jezusem i uczynienia wiele dobrego dla 
dusz. Zdaniem brata Karola czas, w którym Bóg pozwala nam cierpieć 
i kochać, ma większą moc przemiany serc ludzkich niż wszystkie warto-
ści tego świata. Błogosławiony pisze zwłaszcza o największym cierpieniu 
płynącym ze świadomości, że nie udało się kochać w pełni221. Te rozwa-
żania były echem słów św. Augustyna: „Miłość nie zna miary” („Amabo 
numquam satis”) i stanowią duchowy testament podsumowujący życie 

219 Por. Mała siostra Annie od Jezusa, Brat Karol de Foucauld. Śladami Jezusa z Naza-
retu, dz. cyt., s. 120–126. 

220 Por. LAA, s. 214–215.
221 Por. LMB, s. 252.
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ojca Karola de Foucauld – Błogosławiony pisał bowiem: „Nigdy nie będę 
wystarczająco kochał” („Je n’ai aimerai jamais assez”)222. Te ostatnie sło-
wa Karola stały się spełnieniem modlitwy, którą wypowiedział w duszy 
w październiku 1886 roku w paryskim kościele św. Augustyna. Całe 
jego życie potwierdza, że warto konfrontować swoje życie z Ewangelią, 
tak by kszałtowała ona nasze postępowanie, co pozwoli z kolei zrozu-
mieć, że naprawdę nikt nie jest beznadziejnie oddalony od Boga i że 
Chrystus, który umarł i zmartwychwstał, obdarza każdego miłością 
i przebaczeniem.

Podsumowując pierwszy rozdział tej dysertacji należy wziąć pod uwa-
gę aspekt teologiczny (przedmiotowy) i psychologiczny (podmiotowy) 
doświadczenia mistycznego Błogosławionego Karola de Foucauld, któ-
re w jego życiu były ze sobą ściśle złączone. Aspekt teologiczny ukazał 
przejście duszy błogosławionego zakonnika przez pierwsze pięć stopni 
modlitwy, które ukazują skalę wzrostu i dojrzewania relacji modlącego 
się do Boga, począwszy od aktu duszy naturalnie nakierowanej na świat 
nadprzyrodzony aż do pełni rozkwitu życia łaski i posługi innym ludziom.

Okres dzieciństwa i lata młodzieńcze, aż do czasu utraty wiary przez 
Karola, były czasem zwykłej praktyki modlitewnej. Polegała ona na po-
znawaniu Boga i nawiązywaniu z Nim przyjaźni przez obserwowa-
nie przykładów pobożności w najbliższej rodzinie, a zwłaszcza przez 
świadome i gorliwe przeżycie pierwszej komunii świętej, która była 
najważniejszym wydarzeniem tego okresu. Choć Karol utracił później 
wiarę i zaniechał zupełnie życia modlitewnego, obecność Boga i Jego 
działanie w tajemniczy sposób doprowadziły do momentu, gdy dwu-
dziestoośmioletni Karol de Foucauld nawrócił się i wstąpił do zakonu 
trapistów. Wypełniła się wtedy powtarzana przez niego modlitwa: „Boże 
mój, jeśli istniejesz, spraw, bym Cię poznał”223.

Od tej pory życie modlitwy trapisty Karola, mimo ascetycznego 
stosunku do świata zewnętrznego, było prowadzone w wewnętrznym 

222 Por. LAA, s. 218.
223 Por. DP, s. 117.
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nieładzie. W obliczu wielkości i świętości Boga doświadczał swej przy-
ziemności i grzeszności. Były to cechy modlitwy z pierwszego mieszka-
nia, o której pisała św. Teresa. Jednak asceza, głęboka modlitwa przed 
Najświętszym Sakramentem i lektura duchowa wnikały do jego wnętrza 
i po tzw. nocy oczyszczenia zmysłów uzdolniły go do słuchania z wiel-
ką wrażliwością słowa Bożego. Tych przeżyć modlitewnych doświad-
czał u początku swego pobytu w La Trappe i Akbès w latach 1887–1897. 
Spisane w tym czasie medytacje nad słowem Bożym ukazują dalsze 
oczyszczanie i skupianie władz poznawczych oraz sfery wolicjonalnej 
i uczuciowej na trwaniu w jedności z Chrystusem. Tak zwana Modlitwa 
oddania stała się dowodem jego pełnego zawierzenia i poświęcenia Bogu. 
W tym czasie Karol wyzwolił się z różnych postaci egoizmu, ustalił 
program życia duchowego i modlitwy, a także wykazał determinację 
w podjęciu działań ewangelizacyjnych, nawet za cenę swego męczeń-
stwa224. Początki modlitwy medytacyjnej i jej rozwój pociągnęły za sobą 
stabilizację życia duchowego. To pozwala postawić tezę, że jego życie 
modlitwy, według kryteriów Świętej mistyczki z Ávila, łagodnie przeszło 
z drugiego do trzeciego stopnia.

Karol uczynił z modlitwy podstawową cnotę. Systematyczność w niej 
pozwoliła mu porządkować swoje życie według woli Bożej i wystrzegać 
się każdego grzechu. Prowadząc w Ziemi Świętej liczne medytacje nad 
Ewangelią, w Wielką Sobotę 9 kwietnia 1898 roku Karol został obda-
rzony mistyczną łaską – łaską łez225, która nie była wynikiem wysiłku 
jego umysłu czy wyobraźni, lecz wyłącznie Bożego działania. Brat Ka-
rol, „robotnik, syn Maryi”, doświadczał wtedy wielkiej radości i chęci 
oddania swego życia Boskiemu Oblubieńcowi. W miejsce dotychcza-
sowych pociech modlitewnych, takich jak odczucie bliskości Chrystusa 
w tabernakulum czy piękno otaczającego go krajobrazu, pojawiły się 
smaki modlitwy, których inicjatorem był Boski Oblubieniec. W pora-

224 Por. MO, s. 135–136; Por. Teresa od Jezusa, Zamek wewnętrzny, 3 M, 1, 2, dz. cyt., 
s. 71.

225 Por. CFA, s. 321–323.
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nek Wielkanocny 1898 roku Karol de Foucauld doświadczył w ekstazie 
obecności Chrystusa Zmartwychwstałego i wizji nieba226. Opis takich 
doznań modlitewnych możemy znaleźć w analizie czwartych mieszkań227 
u Świętej Teresy, która nazwała je „modlitwą uciszenia”. Bez żadnego 
wysiłku ze strony brata Karola Bóg, w sobie tylko znany sposób, zapo-
czątkował w nim modlitwę zjednoczenia mistycznego, co rozpoznajemy 
dzięki przemianie, jaka dokonała się w jego relacji do Boga i ludzi. Brat 
Karol zrozumiał, że wolą Bożą jest nie tylko zadbanie o własne uświęce-
nie, lecz także troska, by promieniować tą wielką miłością Boga wobec 
wszystkich ludzi.

Okres pobytu ojca Karola w Nazarecie okazał się czasem, kiedy do-
świadczał tzw. zjednoczenia mistycznego, charakterystycznego dla pią-
tego etapu życia modlitwy, o którym wspomina św. Teresa w Zamku 
wewnętrznym. Bóg wprowadził Karola w nowy wymiar rzeczywistości, 
w którym Trójca Święta odczuwalnie zamieszkała w jego sercu, doko-
nując tzw. zaręczyn duchowych. Wtedy jego dusza mogła gębiej poznać 
Boga228 i została pobudzona do przyjęcia nowej postawy polegającej 
na tym, by z większą determinacją pragnąć większego zadowolenia 
Boga, na staraniach, by Go nie ranić i na błaganiu, aby przez umiłowanie 
Go wzrastała Jego cześć i chwała229. Doświadczenia te zbiegły się w jego 
życiu z przyjęciem święceń kapłańskich, które nazwał swoimi zaślubi-
nami z Chrystusem. Zdaniem Teresy Wielkiej motyw zaślubin ducho-
wych charakterystyczny jest dla szóstego mieszkania. Karol w modlitwie 
mistycznej doświadczał porywów miłości wobec Chrystusa – Umiło-
wanego Brata. Jego modlitwa charakteryzowała się stanami przejścia 
od skupienia czynnego do biernego, które zdaniem świętej z Ávila jest 
wyłącznym darem Bożym. Karol doświadczał takiej modlitwy, zwlasz-
cza kiedy przebywał przed Najświętszym Sakramentem lub adorował 

226 Por. CFA, s. 326–337.
227 Por. Teresa od Jezusa, Zamek wewnętrzny, 4 M, 1, 4, dz. cyt., s. 91–99.
228 Por. Teresa od Jezusa, Zamek wewnętrzny, 5 M, 4, 4, dz. cyt., s. 152–153.
229 Por. Teresa od Jezusa, Zamek wewnętrzny, 4 M 1, 7, dz. cyt., s. 92–94.
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Chrystusa po przyjęciu Komunii Świętej. Podczas takiej modlitwy Karol 
w sposób niemal szaleńczy wyrażał swą miłość do Jezusa w Eucharystii230 
i chęć oddania swego życia dla Niego przez śmieć męczeńską. Zmiany, 
jakie dokonały się w nim dzięki modlitwie, wpłynęły także na jakość 
jego relacji z ludźmi. Kierowany miłością do Zbawiciela i wielką troską 
o zbawienie bliźnich, bez względu na ich kulturę czy religię, Błogosła-
wiony postanowił udać się w głąb Sahary do Tuaregów. Piętnastoletni 
okres przebywania wśród nich był czasem, w którym Jezus – Caritas 
prowadził go dalej drogą łask mistycznych. Świadomy, że jego zjed-
noczenie z Bogiem musi się wiązać ściśle z miłością bliźniego, Karol 
postanowił w akcie całkowitego oddania ofiarować się Bogu w intencji 
narodów zamieszkujących Saharę.

Ostatnie teksty ojca Karola zapisane tuż przed śmiercią wskazują 
na jego bliską więź z Osobami Trójcy Świętej, odczuwaną zwłaszcza 
po przyjęciu Komunii Świętej. Zjednoczenie z Trójcą Świętą dokonało się 
dzięki temu, że Karol podporządkował posłusznie swoją wolę woli Boga. 
Ten okres życia ojca de Foucauld wskazuje, że był on w oblubieńczej 
relacji z Chrystusem. W języku Świętej Teresy z Ávila może to oznaczać, 
że doświadczał mistycznego zjednoczenia z Bogiem, charakterystyczne-
go dla siódmego stopnia modlitwy231. Błogosławiony Karol, naśladując 
Chrystusa z Nazaretu, dojrzał duchowo i solidaryzując się z miesz-
kańcami Sahary, oddał swe życie Bogu – aż po męczeńską śmierć232.

Odczytanie doświadczeń modlitewnych Błogosławionego Karola 
w  kluczu mieszkań opisanych przez Teresą Wielką stanowi jedynie 
próbę interpretacji rozwoju jego życia duchowego. Taką interpretację 
usprawiedliwia fakt, że  sam Karol wielokrotnie odwoływał się do   
doświadczenia i  mądrości Świętej z  Ávila. Po  przedstawieniu dy-
namicznego, biograficznego aspektu modlitwy w  życiu i  pismach 

230 Por. Teresa od Jezusa, Zamek wewnętrzny, 4 M 2, 6–9, dz. cyt., s. 103–104.
231 Por. P. Agaësse, M. Sales, Mystique, [w:] Dictionnaire de spiritualité: ascétique 

et mystique, doctrine et histoire, t. X, éd. M. Viller, C. Baumgartner, A. Rayez, Paris 
1980, s. 1890–1984.

232 Por. Teresa od Jezusa, Zamek wewnętrzny, 5 M 3, 7–9, dz. cyt., s. 146–147.
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Błogosławionego, w  następnym rozdziale zostaną omówione formal-
ny aspekt tej modlitwy oraz jej źródła i  metody, skupione głównie 
wokół medytacji Pisma Świętego i  lektury wielkich mistrzów życia  
duchowego.



ROZDZIAŁ II 

Metodologia modlitwy  
Karola de Foucauld

2.1. Istota modlitwy
Błogosławiony Karol, pouczając o istocie modlitwy, stwierdził, że po-
lega ona na naśladowaniu samego Chrystusa, który podczas modlitwy 
otwierał się na działanie światła udzielanego mu przez Ojca Niebie-
skiego. Doskonałym przykładem tej modlitwy był jego zdaniem dialog 
Jezusa z Bogiem Ojcem w ogrodzie Getsemani. Jezus Chrystus nieja-
ko zatonął wówczas w modlitwie do Ojca, który był samym esse Jego 
mocy, potrzebnej do wypełnienia Bożej woli1. Pouczeni przykładem tej 
modlitwy powinniśmy, zdaniem ojca de Foucauld, nawiązać osobową 
więź z Bogiem Ojcem, a także poprosić o pomoc w modlitwie innych 
ludzi, zwłaszcza gorliwych chrześcijan, „bo gdzie dwaj albo trzej zebrani 
są w Imię Jezusa, tam On jest obecny pośród nich” (Mt 18, 20). Prostota 
modlitwy wyrażająca się w naturalnym porywie duszy do Boga pozwala 
otworzyć się na światło Boże i uwalnia duszę od roztargnień, umożli-
wiając jej całkowite oddanie się Bogu2.

Karol de Foucauld wskazał trzy warunki zewnętrzne i trzy wewnętrz-
ne dobrej modlitwy. Do zewnętrznych warunków modlitwy zaliczył: 
długi czas poświęcony na modlitwę; małą ilość słów wypowiadanych 
za to z zaangażowaniem, „z krzykiem serca”, a zarazem z całą wolno-
ścią i prostotą oraz powtarzanie formuł modlitewnych tyle razy, ile 
potrzeba. Do warunków wewnętrznych dobrej modlitwy Karol zaliczył 
zanoszenie modlitw do Boga z wiarą, z pokorą, szacunkiem i czystą in-
tencją. Drugim warunkiem modlitwy wewnętrznej powinna być prośba 

1 Por. M. Bouvier, Introduction, [w:] PFJ, s. 19.
2 Por. BD, s. 182–183.
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o przebaczenie wszystkich naszych nieprawości wobec ludzi, a trzecim – 
żarliwa miłość do Boga3.

Zdaniem Karola, kiedy przystępuje się do modlitwy, powinno się 
dodawać do niej słowa: „jednakże nie moja, lecz Twoja wola niech 
się stanie”, gdyż Bóg lepiej wie, co potrzeba człowiekowi, niż on sam4. 
Dlatego trzeba pozwolić prowadzić się Duchowi Świętemu5 a On nie tyl-
ko zachowa modlącego się od pokusy, lecz także pozwoli mu wychwalać 
Boga (por. Ps 9, 3)6. Karol w tym względzie był posłuszny wskazaniom 
swego kierownika duchowego ojca Huvelina, który prosił go, aby po-
zwolił się przenikać Duchowi Świętemu, tak aby „zajął wszelkie miejsce” 
w jego duszy7.

Kierując się tymi wskazówkami, Błogosławiony prosił Boga o to, 
by mógł wyzbyć się ducha tego świata i odstąpić od wszystkiego poza 
Ojcem. Postanowił unikać towarzystwa złych ludzi i okazji do grzechu, 
troszcząc się o przyjaźń z dobrymi i pobożnymi osobami. Ponadto 
za konieczny warunek otwarcia się na działanie Ducha Świętego uznał 
modlitwę do Jezusa Eucharystycznego8.

2.2. Przymioty modlitwy  
wskazane przez Karola de Foucauld

Modlitwa dla Karola de Foucauld miała wielką wartość, ponieważ była 
czasem świętym, najważniejszym aktem każdego dnia, który należy 

3 Por. EJ, s. 92–93.
4 Por. DS, s. 113.
5 Por. BD, s. 184–185.
6 Por. QRD, s. 132.
7 Por. CH, s. 52. Ojciec Huvelin pisał: „Znikaj, najbardziej jak to możliwe, przyjmuj 

tyle, ile On daje, pomagaj sobie książką, by Go szukać, kiedy szukać się pozwala. 
Psalmy, Ewangelie Święte, to w istocie to, co możesz znaleźć najlepszego. Pochwalam 
więc w całej pełni, moje drogie dziecko, ten sposób modlitwy…”. Por. CH, s. 105.

8 Por. MP, s. 150.
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przeżywać z maksymalną pobożnością i dokładnością9. Jego zdaniem 
powinniśmy się modlić, ponieważ jesteśmy do tego absolutnie zobowią-
zani przez posłuszeństwo Chrystusowi. Jeśli się nie modlimy, jesteśmy 
odpowiedzialni za zmarnowanie wszystkich dóbr, które moglibyśmy 
otrzymać dzięki modlitwie, i za odrzucenie doświadczenia wielkiej 
dobroci i mocy darów Pana Jezusa10.

Zdaniem ojca Karola powinniśmy modlić się krótko, z wiarą, pokorą, 
stałością i prostotą, jak ewangeliczna Syrofenicjanka11. Modlitwa z wia-
rą polega na proszeniu o to, co dobre, z pewnością otrzymania tego, 
o co się prosi, z ufnością w moc i nieskończoną dobroć Jezusa. Jeśli 
to, o co prosimy, jest złe, Bóg w swej wszechmocy i dobroci zamieni 
tę prośbę i odpowie dobrym darem12. Ponieważ Bóg jest naszym Ojcem, 
należy zanosić do Niego modlitwę rozumną i ufną, a On jako Ojciec 
miłosierny, o czułym sercu względem swoich dzieci, wysłucha ją, ocze-
kując od proszącego tylko pokory i wiary (por. Mk 11, 24)13.

Mnich de Foucauld wskazywał jako przykład modlitwę samego Chry-
stusa, który modlił się do Ojca Niebieskiego z pokorą i z synowskim 
zaufaniem, bez zbędnych słów. Według Błogosławionego najważniejsza 
modlitwa powinna brzmieć: „Niech się stanie wola Twoja”. Zawsze zo-
stanie ona wysłuchana, zarówno wtedy, kiedy prosimy o dar dla siebie, 
jak i dla innych14. Chrystus oczekuje, by synowska modlitwa uczniów 
pocieszała Jego Serce, uwielbiała Kościół, który jest jego Ciałem, i była 
wołaniem o uwolnienie dusz od wad, błędów i zasadzek złego ducha15. 
Powinniśmy prosić Boga o zbawienie i uświęcenie siebie oraz wszystkich 
ludzi dla większej Jego chwały. Dla dusz w czyśćcu cierpiących trzeba 

    9 Por. EJ, s. 100–101.
10 Por. EJ, s. 71–72.
11 Por. EJ, s. 97.
12 PorDS, s. 113–114.
13 Por. BD, s. 115–116.
14 Por. BD, s. 12–123.
15 Por. MP, s. 384.



80� Rozdział�II�

błagać o wyzwolenie. Otrzymanym łaskom należy okazać posłuszeństwo, 
czcząc przez to dobroć Boga16.

2.3. Rodzaje modlitw w pismach Karola de Foucauld. 
Podział ze względu na adresata

Karol w swych modlitwach prosił o wstawiennictwo Maryi i świętych. 
Zasadniczo jednak jego modlitwa kierowała się do Boga jako godnego 
uwielbienia Absolutu, wszechmocnego Dawcy oraz miłosiernego i prze-
baczającego Odkupiciela. Mając na uwadze tak rozumianego Adresata 
modlitwy17, można wyróżnić cztery jej rodzaje: adorację, podczas której 
winno się z miłości do Boga ofiarować Mu siebie samego i wszystko, 
co się posiada; dziękczynienie za majestat Boga i Jego dobrodziejstwa 
okazane świętym, aniołom oraz wszystkim ludziom i stworzeniom; 
skruchę i wołanie o przebaczenie grzechów; prośbę o potrzebne łaski dla 
wszystkich ludzi, zwłaszcza dla dusz czyśćcowych18. Najważniejsze myśli 
ojca de Foucauld dotyczące wyżej wymienionych rodzajów modlitwy 
zostaną opisane w kolejnych czterech punktach tej rozprawy.

2.3.1. Modlitwa adoracyjna

Zdaniem ojca Karola na początku modlitwy powinniśmy upaść do stóp 
Boga w akcie adoracji, by wyrazić Mu naszą miłość i oddać należną 
chwałę19. Słowa Chrystusa: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał po-
kłon” (Mt 4, 10), były dla niego wskazówką, by pokłonowi składanemu 
Stworzycielowi przez człowieka towarzyszyła świadomość znikomości 
stworzenia, które winno uszanować i kochać majestat Boga. Karol uznał, 
że taka właśnie postawa była jego pierwszą powinnością, którą starał się 

16 Por. BD, s. 167–168.
17 Por. H. Wejman, Modlitwa, [w:] Leksykon duchowości katolickiej, dz. cyt., s. 545–549. 
18 Por. MP, s. 321–322.
19 Por. QRD, s. 149.
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wykonać doskonale, aby oddać Jezusowi największą chwałę i pocieszyć 
Jego Serce20.

Ponieważ Bóg jest zawsze obecny w duszy człowieka, brat Karol szu-
kał Go najpierw w sobie, w każdej chwili przeżywanego dnia. W akcie 
adoracji wyrażał wtedy Chrystusowi swą miłość, oddawał Mu cześć 
i szacunek21. Adoracja jest jego zdaniem aktem par excellence ludzkim, 
zgodnym z naturą i rozumem człowieka wyznającego doskonałą miłość 
wobec Boga. Powinien to być akt nieustanny, czyli habitualny, będący 
udziałem każdego człowieka doznającego zachwytu, kontemplacji i peł-
nego szacunku wobec „Miłości bez końca”. Wszechmocnemu należy 
oddać wszystkie myśli, całe serce i duszę, ponieważ tylko ze wzglę-
du na Boga „nawet nicość nabiera sensu”22. W akcie adoracji miłość 
okazywana Bogu powinna być całkowicie zjednoczona z uwielbieniem 
Jego miłości poprzez powtarzanie takich formuł modlitewnych, które 
wyrażają Mu wdzięczność za Jego dobroć i miłość bez miary23.

2.3.2. Modlitwa dziękczynienia

Drugim rodzajem modlitwy praktykowanym przez Błogosławionego 
było dziękczynienie za  dobrodziejstwa otrzymane od  Boga. Słowa: 

„dziękuję za bycie u Twoich stóp”, powinny być pierwszymi wypowia-
danymi przez człowieka, gdy klęka przed Najświętszym Sakramentem. 
Zdaniem Karola Bogu podoba się takie dziękczynienie, które zostało 
poprzedzone aktem wyrzeczenia się zła i wszystkiego, co nie jest wolą 
Bożą. W modlitwie dziękczynienia powinno się dziękować za dobro-
dziejstwa Boga, które wyprzedzają ludzkie czyny i otaczają nieustannie 
wszystkie chwile życia. W  dziękczynieniu należy często powracać 
do nieskończonych dobrodziejstw Boga. Człowiek powinien skoncen-
trować uwagę na  tym, co  jego dusza otrzymała, jaki ocean dóbr już 

20 Por. EJ, s. 55–56.
21 Por. CFA, s. 533.
22 Por. LHC, s. 56.
23 Por. EJ, s. 85.
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posiada wraz z wszystkimi innymi ludźmi24. Zdaniem ojca Karola także 
w wieczności będziemy dziękować Bogu za wszelkie dobro. Powinno 
się również okazywać wdzięczność za to, że Bóg pozwala nam mówić 
i patrzeć na Tego, który jest naszym szczęściem i życiem. Dziękować 
należy nie tylko za  swoje życie, lecz także za  życie wszystkich ludzi, 
którzy chcą gorąco kochać Boga25.

Karol de Foucauld dziękował Panu za cały wszechświat, pamiętając 
jednocześnie, że nie powinno się koncentrować uwagi na jego dobro-
dziejstwach, ale przede wszystkim zabiegać o dobro wieczne26. Dlatego 
sam dziękował Bogu za to, że mógł poznać i wzywać imię Boże, a także 
za możliwość poznawania Pisma Świętego27, za słowa Chrystusa, w któ-
rych Pan w sposób otwarty sam mówił o sobie, o swoim cierpieniu 
i o swej chwale, ale także o miłości do ludzi, która ściśle związana jest 
z ludzkim szczęściem28.

Do dobrodziejstw Bożych, które były szczególnym powodem dzięk-
czynienia brata Karola, można zaliczyć sakramenty święte: chrzest święty, 
pierwszą komunię świętą i kapłaństwo. Błogosławiony dziękował też za 
swe nawrócenie i życie zakonne29. Wyrażał szczególną wdzięczność za ten 
etap życia zakonnego, który przeżywał w Nazarecie, gdzie mógł dzielić 
swoje życie z życiem samego Zbawiciela, nie tylko ze względu na uwarun-
kowania geograficzne, lecz także ze względu na możliwość spania w tym 
samym pomieszczeniu, w którym przebywał Najświętszy Sakrament30.

Po jedenastu latach od  nawrócenia Karol dziękował Bogu za  to, 
że Ten go odnalazł i odpuścił mu grzechy, choć proces oczyszczenia 
duchowego był bolesny. To Bóg pozwolił mu dostrzec jego niewierność, 
wzbudzić w nim skruchę i skłonić do większej czujności, dzięki czemu 

24 Por. MP, s. 321–322.
25 Por. CS, s. 1002–1003.
26 Por. QRD, s. 130.
27 Por. MP, s. 120–121.
28 Por. MP, s. 123–124.
29 Por. QRD, s. 149.
30 Por. MP, s. 175.
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de Foucauld poznał bogactwo dóbr pochodzących od Niego31. Wyrażał 
także wdzięczność Bogu za tzw. ostatnie miejsce, dzięki któremu mógł 
naśladować Chrystusa w  odosobnieniu, milczeniu, pracy, wzgardzie, 
ubóstwie i  pokucie. Wszystkie te  dobrodziejstwa oceniał jako łaski, 
które przewyższają wszystko, o  czym marzył, i  dlatego zobowiązy-
wał się podwoić dziękczynienie Bogu, dążąc do  zdobycia osobistej  
świętości32.

Modlitwę dziękczynienia należy zdaniem Karola zakończyć wezwa-
niem dobroci Serca Bożego, Jego miłosierdzia, uznając potrzebę Jego 
miłości, niezbędnej, by  walczyć z  pokusami w  ciągu całego życia33. 
Nie trzeba bać się dziękować Bogu za  Jego chwałę, ponieważ dzięk-
czynienie to, z udziałem aniołow i świętych, będzie trwało przez całą  
wieczność34.

2.3.3. Akt skruchy wobec Boga

Trzecim rodzajem modlitwy praktykowanym przez ojca Karola był akt 
skruchy wobec Boga za popełnione grzechy własne i innych ludzi35. Karol 
zwracał uwagę na istotność oczyszczenia duszy po każdej niedoskona-
łości i winie. Praktykując rachunek sumienia w południe i wieczorem, 
modlił się słowami Spowiedzi powszechnej lub wzbudzał w sobie inny 
akt skruchy. Zwracał także uwagę na konieczność częstej spowiedzi 
świętej, aby poprzez znaki sakramentalne i akty skruchy wejść na drogę 
pojednania się z Bogiem przed przyjęciem Komunii Świętej36.

Modlitwa brata Karola o Boże przebaczenie była wyrazem żalu z po-
wodu oddawania się z nadmiernym zapałem pracom fizycznym kosz-
tem częstszego nawiedzania Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. 
Brat Karol błagał nawet o  przebaczenie Boże dla swego rzekomego 

31 Por. MP, s. 120–121.
32 Por. MP, s. 179–181.
33 Por. QRD, s. 123–124.
34 Por. MP, s. 123–124.
35 Por. QRD, s. 149.
36 Por. BD, s. 83.



84� Rozdział�II�

łakomstwa w spożywaniu posiłków, które były przecież bardzo skrom-
ne. Poczucie żalu dotyczyło również jego niedbałości w  sposobie za-
chowywania się w kościele czy innym miejscu, w którym przebywał 
zatopiony w Bożej obecności. Prosił o przebaczenie Boże również dla-
tego, że zdarzało mu się myśleć o tym, co inni o nim powiedzą. Błagał 
Boga wybaczenie mu pychy i ucieczki przed niesieniem trudów życia. 
Przepraszał za  to, że  zbyt mało pragnął cierpieć i być wzgardzonym 
ze  względu na  Chrystusa. Przyznawał, że  wiele przejawów jego nie-
wierności zasługiwało na karę37.

Modlitwa o przebaczenie, zdaniem Karola, powinna zrodzić się w ser-
cu już na początku dnia. Zaczynając dzień, powinno się widzieć Boga 
nienawidzącego nieprawości, dlatego należy poprosić Boga nie tylko 
o przebaczenie win, lecz także o jak najlepsze poznanie swoich niedosko-
nałości, które są przyczyną odchodzenia od Niego. Małe niedoskonałości 
są oznakami niewierności Bogu, braku żarliwości i miłości, i stanowią 
przyczynę smutku Jego Serca. Z tego względu dopiero po akcie skruchy 
winno się przejść do aktów adoracji. Taki porządek powinien zachować 
zwłaszcza kapłan przed każdą mszą świętą38.

Karol, wskazując przykład świętej Katarzyny ze Sieny, zachęcał, aby 
opłakiwać swoje grzechy trzy razy dziennie. Powinny to być łzy czystej 
miłości do Boga, którym ma towarzyszyć świadomość, że naraziło się 
Jego Serce na nieskończone cierpienie. Jednak pamięć o winach nigdy 
nie powinna okazać się silniejsza od  odwagi do  powstania z  grze-
chów. Zdaniem Błogosławionego mamy powstawać z nową mocą, jak 
podróżnik, który mimo zmęczenia i  zranienia powstaje i  idzie dalej, 
chcąc nadrobić stracony czas. Opłakiwanie grzechów musi zawsze 
prowadzić do ufności wobec Boga, który zatriumfuje poprzez swoje  
miłosierdzie39.

 

37 Por. MP, s. 118–119.
38 Por. MP, s. 123–124.
39 Por. MP, s. 126.
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2.3.4. Modlitwa prośby

Czwartym rodzajem modlitwy praktykowanym przez brata Karola była 
modlitwa prośby. Powinna ona przede wszystkim zawierać błaganie 
do Boga o dobrą wolę w realizowaniu dzieła zgodnego z Jego wolą. Sam 
brat de Foucauld dał przykład takiej modlitwy i poddania się woli Bożej, 
zabiegając w Stolicy Apostolskiej o akceptację reguły Stowarzyszenia 
Małych Braci Najświętszego Serca Jezusa40. Uważał, że modlitwa prośby 
uwalnia proszącego od hipokryzji samowystarczalnosci41.

Karol, polecając modlitwę prośby, nakazywał modlić się za siebie, 
za bliskich i za tych, z którymi trudno nawiązać relacje. Należy także 
błagać w intencjach całego Kościoła oraz o potrzebne łaski dla wszyst-
kich ludzi42. Karol nakazywał, by każdego dnia modlić się także o dobre 
owoce pracy nowych, świętych ewangelizatorów, aby mogli uświęcać 
innych. Trzeba wspierać modlitwą wszystkich ludzi o prawdziwym du-
chu apostolskim43.

Ojciec de Foucauld zachęcał także do wspólnej modlitwy w intencjach 
Ojca Świętego Leona XIII. Obowiązek dotyczy zwłaszcza „żołnierzy 
Chrystusa”, czyli wszystkich katolików, którzy w tym celu powinni się po-
sługiwać piórem, słowem, miłością, milczeniem, cierpliwością, a przede 
wszystkim modlitwą różańcową44, do której odmawiania szczególnie 
zachęcał wikariusz Chrystusa45. Według Karola, kiedy Kościół modli 
się jako wspólnota w tej samej sprawie, jednoczą się wszystkie serca, 
tworząc Ciało Kościoła46. Karol prosił Boga, by okazał swą wielkość 
wobec nieprzyjaciół Kościoła nie przez ich potępienie, ale przez łaskę 

40 Por. LAA, s. 81.
41 Por. EJ, s. 73.
42 Por. QRD, s. 149.
43 Por. EJ, s. 74–75.
44 Por. QRD, s. 231–232.
45 Por. MP, s. 381.
46 Por. EJ, s. 81.
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miłosierdzia, która zaowocuje ich nawróceniem47. On sam gorliwie 
modlił się o zwycięstwo nad wrogami Kościoła48.

Zdaniem ojca de Foucauld należy również modlić się za wszystkich 
katolików, którzy uświęceni przez chrzest i komunię świętą, stają się 
wiarygodnymi oblubieńcami i braćmi Jezusa, by dzięki nim cały świat 
uwierzył, że Jezus został posłany przez Boga (por. J 17, 21)49. Karol był 
pewien, że ostatecznie Bóg ulituje się nad swoim Kościołem i „nad jego 
niekształtnymi kamieniami, które wejdą w jego konstrukcję”50 i wzniesie 
gmach swojego Uwielbionego Kościoła51.

Modlitwą prośby ogarniał Karol także wszystkich przyjaciół zamordo-
wanych w czasie wojen, uwięzionych, rannych oraz tych, którzy znosili 
cierpienie w okopach trwającej pierwszej wojny światowej. Błagał Ojca 
Niebieskiego, aby zło, którego doświadczała wtedy jego ojczyzna, zostało 
przemienione w dobro dusz. Modlił się więc za wszystkich Francuzów52 
i wszystkich z nimi sprzymierzonych, prosząc o ich nawrócenie, o uświę-
cenie żyjących i zbawienie dla zmarłych. Prosił Boga o zbawienie dla 
całej ludzkości, a także dla wszystkich, z którymi przebywał na co dzień53. 

47 „Potęp tych czy tamtych… nie, nigdy, lecz prosimy wraz z Tobą, Boże: Nawróć 
wszystkich grzeszników, by żyli! Nie pozwól im gnębić Twojego Kościoła bardziej, 
niż jest to potrzebne do wypełnienia się Twojej świętej woli; ale niszcząc ich plany, 
oświeć ich umysły i nawróć serca, spraw, by weszli do tego Kościoła, który teraz 
prześladują, by ci, którzy są naszymi umiłowanymi, choć winnymi braćmi, ci, dla 
których oddałeś swoją Krew, stali się świętymi na tym świecie i błogosławionymi 
na tamtym”. EJ, s. 380.

48 Por. QRD, s. 231–232.
49 Por. PFJ, s. 160.
50 PFJ, s. 165.
51 Por. PFJ, s. 165–166.
52 Karol używał słów modlitwy z VIII/IX w., odnalezionej przez kardynała Piotra 

(1812–1889): „Boże wszechmogący i wieczny, który doświadczyłeś Francuzów, aby 
byli na świecie instrumentem Twej świętej woli, chwały i obroną Twojego świętego 
Kościoła, spraw, aby wszędzie i zawsze Twoje niebieskie światło zajaśniało Twoim 
synom błagającym za Francję, aby ostatecznie zobaczyli to, co trzeba czynić, by roz-
przestrzenili Twoje Królestwo w świecie, które niech wzrasta zawsze w miłosierdziu 
i w męstwie, aby wypełnić to, co Twoja światłość im objawiła”. VN, s. 226.

53 Por. LAA, s. 172–173.
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Z tej modlitwy nie wykluczał muzułmanów, a modlitwę za nich uważał 
za powinność swoją i innych katolików54.

Przedmiotem refleksji Karola de Foucauld stała się również modlitwa 
na godzinę śmierci. Rozważając Psalm 21 Przebodli ręce moje i nogi 
moje… oraz ewangeliczne opisy męki Pańskiej, Karol zachęcał do mo-
dlitwy będącej naśladowaniem Chrystusa niesprawiedliwie skazanego 
i umierającego na krzyżu. Jego zdaniem powinniśmy prosić Boga, aby 
wyświadczył nam zaszczyt okazania Mu dowodu największej miłości. 
Skoro „Nie ma większej miłości niż oddać życie za tego, kogo się kocha” 
(J 15, 13), trzeba się cieszyć i być szczęśliwym, że w ten sposób można 
naśladować Boskiego Zbawcę, idąc z Nim aż na Kalwarię, dzieląc z Nim 
życie i śmierć. To zdaniem ojca de Foucauld największa z łask, jakiej 
można dostąpić na tym świecie, której bezpośrednią konsekwencją jest 
szczęście wieczne55.

Medytując ostatnie chwile życia Zbawiciela na krzyżu, Karol pisał 
komentarz do  słów Jezusa: „Ojcze, w  Twoje ręce powierzam ducha 
mojego” (Łk 23,46). Ta  medytacja, jak zauważył postulator procesu 
beatyfikacyjnego brata de Foucauld Maurice Bouvier, była później zna-
kiem rozpoznawczym uczniów, a została rozpropagowana pod tytułem 
Prière d’abandon (Modlitwa oddania)56. Stała się ona najsłynniejszą 
modlitwą Karola de Foucauld, wyjaśniającą istotę duchowości Karola57. 

54 Por. LAA, s. 73.
55 Por. MP, s. 129–130.
56 „Mon Père, je me remets entre Vos mains; mon Père je me confie à Vous; mon Père, 

je m’abandonne à Vous; mon Père, faites de moi ce qu’Il Vous plaira; quoique Vous 
fassiez de moi, je Vous remercie; merci de tout, je suis prêt à tout: j’accepte tout: 
je Vous remercie de tout; pourvu que Votre volonté se fasse en moi, mon Dieu, 
pourvu que Votre Volonté se fasse en toutes Vos créatures, en tous Vos enfants, 
en tous ceux que Votre Cœur aime, je ne désire rien d’autre mon Dieu; je remets 
mon âme entre Vos mains; je Vous la donne, mon Dieu, avec tout l’amour de mon 
cœur, parce que je Vous aime, et que ce m’est un besoin d’amour de me donner, 
de me remettre en Vos mains sans mesure: je me remets entre Vos mains, avec une 
infinie confiance, car Vous êtes mon Père”. Por. EJ, s. 122.

57 „Ojcze, powierzam się Tobie, uczyń ze mną, co zechcesz. Cokolwiek uczynisz 
ze mną, dziękuję Ci. Jestem gotów na wszystko, Przyjmuję wszystko, aby Twoja 
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Błogosławiony zauważył, że  poprzez tę  modlitwę należy zjednoczyć 
swe serce z Sercem Jezusowym, rozpalić w sobie Jego miłość i pozwo-
lić, aby przeniknął duszę tak, by  można było poznać, jak lepiej Go   
naśladować58.

2.3.5. Komentarz Karola de Foucauld do modlitwy Ojcze nasz

Modlitwa Ojcze nasz, będąca streszczeniem całej Ewangelii59, komen-
towana przez ojców i wielkich doktorów Kościoła, stała się również 
przedmiotem analizy brata Karola de Foucauld60. Pokrótce uwagę zo-
staną tu omowione najważniejsze myśli, jakie Błogosławiony pozostawił, 
wyjaśniając swoje rozumienie Modlitwy Pańskiej.

W wezwaniu: „Ojcze nasz, który jesteś w niebie” (Mt 6, 9), należy jego 
zdaniem zauważyć, że Bóg jest nie tylko „Ojcem sprawiedliwym” czy 

„Ojcem świętym”, lecz także „naszym Ojcem”. To pozwala już na początku 
modlitwy zaufać dobroci Boga i podnieść duszę ponad „biedną ziemię”. 
Niebo to łaska radości przebywania z Bogiem, dlatego z nadzieją winno 
się dążyć do osiągnięcia w Nim pokoju, radości i nieskończonego szczę-
ścia61. Zdaniem biskupa J.-C. Boulangera Karol de Foucauld zachęcał 
w rozważaniu tego wersu do stworzenia takiego klimatu modlitwy, który 
będzie polegał na poddaniu się ożywczemu działaniu Ducha Świętego, 
który czyni nas, synów i córki Boga, zdolnymi do odkrycia, czym jest 
ojcostwo Boga. Zdaniem Boulangera czterokrotne powtórzenie na po-
czątku słowa „Ojcze” (do tej pory zazwyczaj Karol używał zwrotu: „Mój 
Boże”) świadczy o tym, że odkrywał ojcostwo Boga w kontemplacji 

wola spełniała się we mnie i we wszystkich Twoich stworzeniach. Nie pragnę nic 
więcej, mój Boże. W Twoje ręce powierzam ducha mego, z całą miłością mojego 
serca. Kocham Cię i Twoja miłość przynagla mnie, by oddać się całkowicie w Twoje 
ręce, z nieskończoną ufnością, bo Ty jesteś moim Ojcem”.

58 Por. CS, s. 974.
59 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, 2761.
60 Por. K. de Foucauld, Ogień i milczenie. Listy i zapiski, przeł. T. M. Micewicz, War-

szawa 1993, s. 41–46.
61 Por. EJ, s. 60.
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Jego Umiłowanego Syna, pragnąc uprzytomnić ludziom, że postawa 
zawierzenia i ufności powinna im towarzyszyć w każdej chwili życia62.

„Niech się święci imię Twoje” (Mt 6, 9). W tych słowach, zdaniem 
brata de Foucauld, wyraża się błaganie do Boga o wszystko to, co jest 
tematem ludzkich pragnień; o wszystko, co jest ostatecznym celem 
naszego życia. Słowa te są prośbą o objawienie się chwały Boga, a także 
o to, aby myśli, słowa, czyny ludzi zaowocowały ich zbawieniem. To jest 
cel wiary, wszystkich modlitw i całego ludzkiego życia. Tymi samymi 
słowami Jezus wstawiał się u Boga za swoim ludem, prosząc o ukazanie 
się w nim chwały Pana. Westchnienia, słowa, czyny każdego z ludzi 
powinny zmierzać do tego, aby imię Boże było uwielbione. Nie prze-
szkadza to w modlitwach o realizację celów osobistych, o ile zbiegają 
się ze wspólnym dobrem, wolą Boga i dobrem modlącego się człowieka. 
Choć intencje każdego człowieka będą zawsze nosiły znamię indywi-
dualności, winny dążyć do okazywania chwały Bogu i stanowić wyraz 
troski o zbawienie ludzi63. Święte imię Boga będzie uwielbione przez 
ludzi w takiej mierze, w jakiej czynią oni Jego wolę64.

„Niech przyjdzie królestwo Twoje” (Mt 6, 10). Zdaniem Karola w tym 
wezwaniu zawiera się prośba o ukazanie się chwały Boga, o Jego królo-
wanie w ludzkich duszach i o zbawienie ich wszystkich65. Przychodzące 
królowanie Boga to nie tylko spełnienie przez Mistrza pragnień tych, 
którzy byli Mu posłuszni, lecz także wypełnienie serc ludzi miłością 
i wynagrodzenie ich za gorliwość w służbie Królowi66. W tej modlitwie 
trzeba najpierw prosić, aby królestwo Boga objęło całą ziemię i każdą 
duszę, tak by wszyscy ludzie żyli tylko dla Boga. Drugorzędnym, do-
datkowym pragnieniem Karola było, aby ludzie szukali we wszystkich 
rzeczach czystości i prostoty dobra. Jeśli będziemy ludźmi czystości 

62 Por. MO, s. 36–41, 54–55.
63 Por. QRD, s. 98–99.
64 Por. IBA, s. 39–40.
65 Por. IBA, s. 39–40.
66 Por. QRD, s. 100.
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i doskonałości ze względu na Boga, także chleb doczesny otrzymamy 
w tej mierze, w jakiej będzie służyło to dobru naszych dusz67.

„Niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak w niebie” (Mt 6, 10). 
W tej prośbie zdaniem ojca Karola zawiera się błaganie o dwie takie 
same rzeczy: chwałę Boga i uświęcenie ludzi. Ludzie czyniący wolę Bożą 
proszą o to, aby się uświęcili. Uświęcenie ludzi jest zdaniem Karola tym 
samym, co okazanie chwały Bogu na ziemi. To wezwanie modlitewne 
pokazuje, jakie sprawy miał w  życiu ziemskim i  ma ciągle w  Swym 
Sercu Chrystus. Zdaniem ojca de Foucauld wszystko, co zostało stwo-
rzone przez Boga, powinno być używane z pożytkiem dla dobra dusz, 
aby pocieszyć Serce naszego Pana, ponieważ to  jest zgodne z  Jego 
najgorętszymi pragnieniami i  dziełem całego Jego życia. Wszystkie 
zniewagi wobec Boga i  wszystko, co  opóźnia uświęcenie duszy, jest 
bolesne dla Jego Serca, ponieważ jest przeciwne temu, za  co przelał 
swoją Krew. Należy więc z  radością i  ze skrajną gorliwością zdobyć 
się nie tylko na  czynienie dobra, lecz także na  cierpienie z  powodu 
wszystkiego, co obraża Boga, aby w ten sposób umniejszyć swoje winy. 
Taki stan ducha Chrystusa można zauważyć w ewangelicznej scenie 
wypędzenia handlarzy ze  świątyni. Zdaniem Karola wierni powinni 
dzielić los kupców, jeśli dopuszczają się podobnych bluźnierstw wobec 
Boga68. Ponieważ Bóg jest nieskończenie sprawiedliwy, trzeba najpierw 
szukać Jego dobra – będzie ono również dobrem Jego uczniów, ponie-
waż przedmiot tej prośby jest taki sam dla Boga i ludzi. O to winniśmy 
się modlić dla siebie i innych. Trzeba wierzyć, że uświęcenie każdego 
z ludzi będziemu dane w nadmiarze69.

„Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj” (Mt 6, 11). Dla Karola 
de Foucauld tym powszednim chlebem powinien być najpierw chleb 
łaski uświęcającej, który jest absolutnie konieczny do życia wiecznego. 
Następnie należy błagać Boga o to, aby dał tego chleba, którym jest 

67 Por. DS, s. 52–53.
68 Por. QRD, s. 100–101.
69 Por. DS, s. 53–54.
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pełnienie woli Jego Ojca, a potem dopiero należy prosić o chleb powsze-
dni, o fizyczny pokarm dla wszystkich ludzi w takiej mierze, w jakiej jest 
to potrzebne dla dobra dusz. Największą chwałą Boga będzie, według 
ojca Karola, moment, kiedy wszyscy ludzie przyjmą łaskę świętej Eu-
charystii, ponieważ potrzebują jej do zbawienia70. Trzeba prosić o ten 
chleb, który jest ponad wszystkie inne substancje, o chleb nadnaturalny, 
niezbędny, gdyż jest on Dobrem nad dobrami. W tej prośbie ojciec Karol 
błagał o chleb łaski Eucharystii nie tylko dla siebie samego, lecz także 
dla wszystkich ludzi. Praktyki myślenia nie tylko o sobie, lecz także o in-
nych, uczył go Pan w każdej z próśb Ojcze nasz, ponieważ Syn Boży 
za wszystkich przelał swoją Krew71.

„Przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy” (Mt 6, 12). Po mo-
dlitwie do Boga dotyczącej końca ludzkiego życia, po deklaracji prag- 
nienia pozostania z Nim w Eucharystii powinno się zdaniem Karola 
pamiętać o  niedomaganiach w  ludzkich duszach, ich pragnieniach 
i potrzebach. Dostrzegając je, powinno się prosić Boga o miłosierdzie 
dla siebie i dla wszystkich dusz, które zgrzeszyły wobec Boga. Rozwa-
żając ogrom grzechów i  płynącą z  nich zniewagę wyrządzoną Bogu, 
należy złożyć ofiarę z  cierpienia, tak jak nasz Pan cierpiał w  swym 
Sercu za każdego, kto zgrzeszył wobec Jego Ojca. Współczując razem 
z Panem, powinno się z pokorą i skruchą prosić o przebaczenie Boże. 
Boleść popełnionych przez człowieka win, boleść oglądania ich przez 
innych wyraża krzyk serca: „przebacz nam nasze winy”. Zdaniem brata 
Karola każdy z ludzi czuje, że nie może poważnie prosić o przebaczenie 
dla innych, jeśli sam nie przebacza, jeśli nadal chce patrzeć na zło i je 
czynić. „Przebacz nam nasze winy!” to krzyk, który powinien wydobyć 
się z  ust wszystkich ludzi72. Ta  modlitwa musi, zdaniem Karola, być 
połączona z  wołaniem anielskich cherubinów o  oczyszczające prze-
baczenie Boże. Zawsze trzeba pamiętać, że aby stać się godnym Jego 

70 Por. DS, s. 55.
71 Por. QRD, s. 101–102; IBA, s. 39–40.
72 Por. QRD, s. 102–103.
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przebaczenia, trzeba także przebaczyć innym ludziom73. Karol prosił 
Boga o przebaczenie win dla wszystkich ludzi, gdyż chciał w ten sposób 
naśladować Chrystusa Ukrzyżowanego, który o  to samo prosił Ojca 
(por. Łk 23, 34a)74.

„I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie” (Mt 6, 13). Według ojca de Fou- 
cauld uwolnienie od grzechu ulegania pokusom potrzebne było nie tyl-
ko jemu, lecz także wszystkim ludziom. Nieuleganie pokusie rozumiał 
Karol jako odwoływanie się do mocy Boga przez wzywanie Jego imienia 
i prośbę o uświęcenie wszystkiego, co Bóg stworzył. O to samo prze-
cież prosił Ojca Chrystus w czasie życia ziemskiego (por. J 17, 11b–19)75.  
Prośba: „Nie poddawaj nas na upadek w pokusie”, jest zdaniem Karola 
krzykiem „Pomocy!” w każdej godzinie i minucie. Ta prośba jest ko-
nieczna i nakazuje, aby we wszystkich chwilach życia być otoczonym 
modlitwą, dzięki której można podjąć walkę duchową z demonami 
i z zepsutą naturą76, która chce uniemożliwić zbawienie77.

„Ale nas zachowaj od złego” (Mt 6,  13). Wyzwolenie od grzechu, 
od prawdziwego zła, rozpoczyna się, zdaniem Karola, od porzucenia 
tego, czym samemu zgrzeszyło się wobec Boga. Wyzwolenie siebie 
i wszystkich ludzi od grzechów polega na dążeniu do świętości, gdyż 
ona będzie Bożą chwałą. To tajemnica, o którą powinno się nieustannie 
zabiegać. Jak stwierdził Karol, Święta Teresa z Ávila cierpiała z powodu 
grzechów nie dlatego, że obrażają one Boga – same grzechy nie czynią 
Jemu zła ani przykrości ani nie pomniejszają Jego szczęścia – ale z po-
wodu ludzi, którzy przez nieposłuszeństwo sprzeciwiają się Jego woli. 
Dlatego wszystko, co czynimy przez naszą modlitwę, pokutę i przykład 
życia, powinno służyć temu, aby Bóg był najbardziej uwielbiony78. Mo-
dlitwa: „«Wyzwól nas od zła, od grzechu!» ostatecznie oznacza, że to 

73 Por. IBA, s. 39–40.
74 Por. DS, s. 55–56.
75 Por. DS, s. 56–57.
76 Por. IBA, s. 39–40.
77 Por. QRD, s. 103.
78 Por. DS, s. 51–52.
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Bóg będzie uwielbiony, a ludzie będą zbawieni!”79, twierdził Karol de Fou- 
cauld. Wyzwolenie „od zła” oznacza uwolnienie od wszystkiego, co nie 
podoba się Bogu, od grzechu i jego konsekwencji. Karol prosił Boga, 
by uczynił ludzi wolnymi od zła po to, by byli pełnymi dobra w tym 
i w przyszłym życiu. Tym Dobrem jest sam Bóg, który wyzwala od zła, 
aby Jego imię było uwielbione we wszystkich duszach, aby Jezus nie był 
w nich znieważony, aby Serce Jezusa było pocieszone przez miłość80. 
Ta prośba, zdaniem Karola, zawiera wszystko to, co konieczne, aby zre-
alizować cel: żyć dla chwały Boga81.

Podsumowując swój komentarz do modlitwy Ojcze nasz, Karol de Fou- 
cauld przyznał, że celem tej modlitwy jest uwielbienie Boga Ojca i proś-
ba o przebaczenie win wszystkim ludziom. Będzie to możliwe w takiej 
mierze, w  jakiej ludzie będą czynić wolę Boga. Dwie ostatnie proś-
by Modlitwy Pańskiej według Karola zwracają uwagę na konieczność 
oczyszczenia serca w celu uwielbienia Boga – bardziej chodzi w nich 
o zadośćuczynienie niż o własne zadowolenie82. Poza tym, według ojca 
Karola, modlitwa Ojcze nasz ma także wymiar wspólnotowy – nie 
ma tam słowa „ja”, ale jest za to „my”. Dlatego człowiek nie powinien 
modlić się tylko za siebie, lecz także za innych. Trzeba modlić się i kochać 
wszystkich ludzi ze względu na Boga, ponieważ Bóg ich kocha. Należy 
jednakowo kochać ich tak, jak On ich kocha, a zajmować się głównie 
tymi, którzy są szczególnym ciężarem dla Niego i Kościoła83.

79 QRD, s. 104.
80 Por. DS, s. 57–58.
81 Por. QRD, s. 104.
82 Por. IBA, s. 39–40.
83 Por. PFJ, s. 54–55.
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2.4. Bogactwo modlitwy Karola de Foucauld. 
Podział ze względu na podmiot

Osobisty kontakt Karola de Foucauld z Bogiem wyrażał się zarówno 
przez modlitwę spontaniczną, jak i gotowe formuły modlitewne, które 
przyczyniały się do ubogacania jego życia duchowego. W życiu Błogosła-
wionego Karola można wyróżnić wymiar indywidualny i wspólnotowy 
modlitwy, które zostaną przedstawione w poniższym tekście.

2.4.1. Modlitwa indywidualna Karola de Foucauld

Karol de Foucauld, opisując swoją indywidualną duchowość modlitewną, 
przyznał, że praktykował obowiązkowo trzy formy nabożeństw: nabo-
żeństwo do Chrystusa Eucharystycznego84 i związany z nim kult Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa85; nabożeństwo do Dziewicy Maryi, dzięki 
której Bóg chętnie okazywał mu swoje miłosierdzie; modlitwę za Kościół, 
w którym Bóg przebywa, gwarantując jego nieprzemijalność. Z tym 
ostatnim nabożeństwem łączy się kult świętych86. Bogactwo duchowe 
tych nabożeństw pozwalało ojcu de Foucauld trwać w niewzruszonej 
wierze i czerpać z bogactwa łask, które były dla niego źródłem Bożego 
błogosławieństwa87.

W centrum duchowości Błogosławionego Karola de Foucauld można 
odnaleźć pobożność eucharystyczną. Polegała ona przede wszystkim 
na trosce o uczestnictwo we mszy świętej i adoracji Najświętszego Sa-
kramentu, a po przyjęciu przez Karola sakramentu kapłaństwa – na cele-
browaniu Eucharystii. Dopełnieniem jego duchowości eucharystycznej 
była modlitwa brewiarzowa. Karol, pragnąc naśladować pokorny styl 

84 Rozdział trzeci tej dysertacji jest poświęcony tej tematyce.
85 Rozdział czwarty zawiera opis kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa w życiu Karola 

de Foucauld.
86 Rozdział piąty tej dysertacji mówi o kulcie Najświętszej Maryi Panny i kulcie świę-

tych. 
87 Por. MP, s. 330.
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życia franciszkanów, nigdy nie śpiewał godzin brewiarzowych i zabronił 
tego swoim przyszłym następcom88. Oczywiście zarówno liturgia eucha-
rystyczna, jak i liturgia godzin należą do tych nabożeństw, w których 
modli się cały Kościół, nawet gdy są sprawowane przez pojedyncze-
go człowieka. W tym sensie liturgia ma zawsze wymiar wspólnotowy. 
Rozpatrywanie jej w tym punkcie ma na celu jedynie podkreślenie 
faktu, że Karol przez pewną część swego życia sprawował mszę świętą 
i odmawiał brewiarz w samotności.

Ważną rolę w jego życiu odgrywała także modlitwa różańcowa, często 
odmawiana przed Najświętszym Sakramentem. Różaniec był dla nie-
go okazją do zanurzenia się w radościach i boleściach Pana. Docenial 
zwłaszcza odmawianie tajemnic chwalebnych, ponieważ według niego 
zachęcają one do uczestniczenia w wizji przyszłego szczęścia w niebie 
i pomagają znosić gorycze tego świata. Wiele godzin dziennie poświęcał 
także modlitwie myślnej89.

Poza odmawianiem znanych modlitw do Boga i Matki Bożej Karol 
modlił się do świętych i medytował ich teksty. Za radą swojego kierow-
nika duchowego czytał na głos życiorysy świętych, doktorów Kościoła 
i  ojców pustyni. Dzięki temu myśli świętych wypełniały jego umysł 
i rozgrzewały serce. Zdaniem Karola należy „przyjaźnić się” z wielkimi 
Świętymi, gdyż dzięki poznawaniu ich duchowości można samemu 
stać się człowiekiem wielkiego ducha90. Poprzez lekturę dzieł świętych 
Karol pomagał sobie w  poszukiwaniu odpowiedzi na  wiele wątpli-
wości w  sprawach wiary. Czytał dzieła Tomasza z  Akwinu, św.  Jana 
od Krzyża, św. Teresy z Ávila, Tomasza à Kempis, św. Jana Chryzostoma 
i życiorysy wielu innych świętych. Miał także kilka książek z zakresu 
teologii dogmatycznej autorstwa Hugona Hurtera, P. Billota91. Zdaniem 
Karola lektura pism pozostawionych przez świętych to jeden z wielu 

88 Por. MP, s. 495.
89 Por. RD, s. 394–400.
90 Por. VN, s. 39; QRD, s. 98.
91 Por. CH, s. 119, 353.
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sposobów kochania Chrystusa, Świętej Dziewicy i  Pisma Świętego; 
to sposób na przylgnięcie do Kościoła i do Najwyższego Kapłana – gdyż 
kocha się tylko to, co się zna. Jak Nie powinno się nigdy sądzić, że te 
lektury są  przeciwne duchowi poniżenia czy naśladowania ubóstwa 
Jezusa. Wręcz przeciwnie, jak twierdzi Błogosławiony, to Święty Józef 
i Święta Dziewica czytali Biblię jak ubodzy rzemieślnicy – z pokorą. 
Dla ludzi jemu współczesnych, jak sądził Karol, tymi książkami mog- 
ły być: Biblia, traktaty teologiczne, dzieła ojców Kościoła, historia 
Kościoła i  życiorysy świętych. Sięgając po  taką literaturę, należy się 
strzec, by  nie czytać jej tylko dla pogłębienia wiedzy, ale by  dzięki 
niej nauczyć się bardziej kochać Jezusa i okazywać Mu posłuszeństwo. 
Z  tego powodu należy czytać je  pokornie, z  prostotą Maryi i  Józefa, 
nie po to, by stać się uczonymi, ale by oddać cześć Bogu, słuchać Go, 
gdy mówi, uczyć się poznawać Go, by  bardziej Go  kochać i  lepiej  
Mu służyć92.

Zawsze powinniśmy pamiętać, że  najważniejszą Księgą powinno 
być Pismo Święte, a pierwszym wzorem do naśladowania – sam Chry-
stus. Inne księgi mogą być jedynie komentarzem dla Biblii, natomiast 
żywoty świętych są tylko próbami naśladowania życia Jezusa. Trzeba 
z nich brać jedynie to, co jest zgodne z Pismem, z przykładem Jezusa 
i  z nieomylną nauką Kościoła93. Według ojca de Foucauld ponieważ 
Ewangelia jest Słowem Boga, powinniśmy nie tylko jej wierzyć, lecz 
także koniecznie praktykować to, na co wskazał swą postawą i słowem 
Boski Oblubieniec. Bóg dystansuje się od  ludzi, którzy Go  ignorują 
i „padają na kolana przed Baalem”94. Tymczasem modlitwa pełna wiary 
w słowo Żywego Boga pozwala z pewnością Go odnaleźć95.

92 Por. MP, s. 363–364.
93 Por. MP, s. 379.
94 LHC, s. 72.
95 Por. LHC, s. 71–72.
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2.4.2. Modlitwa wspólnotowa

Należy pamiętać, że większość życia modlitewnego po nawróceniu, poza 
okresem pobytu u trapistów, ojciec de Foucauld spędził w samotności. 
Dlatego jego wskazówki dotyczące modlitwy wspólnotowej wynikają 
z refleksji związanych z mającymi powstać w przyszłości wspólnotami 
zakonnymi, o powołanie których usilnie zabiegał w Stolicy Apostolskiej. 
Wśród tych propozycji, które Karol de Foucauld zalecał wspomnianym 
wspólnotom, najważniejsze są niżej wymienione.

Oprócz regularnego praktykowania modlitwy brewiarzowej o odpo-
wiednio wskazanych porach dnia Błogosławiony Karol wzywał między 
innymi do czterokrotnego odmawiania w ciągu dnia modlitw Anioł 
Pański i Veni Creator96, po których powinno się także zaśpiewać akt 
strzelisty: Cor Jesu Sacratissimum, adveniat regnum Tuum. Ponadto 
odwoływał się do różnych modlitw charakterystycznych dla rocznego 
cyklu roku liturgicznego. I tak w maju zachęcał do codziennego śpie-
wania wieczorem hymnu: Magnificat. W czerwcu natomiast radził, aby 
recytować hymn Benedictus i odmawiać Litanię do Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, a także akt poświęcenia się Sercu Jezusowemu według 
formuły zatwierdzonej przez papieża Leona XIII 25 maja 1899 roku. 
Ponadto zachęcał do odmawiania w październiku Litanii Loretańskiej 
do Najświętszej Maryi Panny, natomiast w okresie Bożego Narodzenia 
zalecał Litanię do Najświętszego Imienia Jezus. Błogosławiony sam prak-
tykował te zalecenia w całym roku liturgicznym i zachęcał przyszłych 
mnichów, aby atmosfera modlitwy przenikała wszystkie godziny dnia 
życia zakonnego97. Ponadto ojciec de Foucauld zachęcał do wspólnej 
modlitwy różańcowej, którą jego zdaniem winno się odmawiać w każ-
dych okolicznościach życia98.

96 Por. LHC, s. 136–143.
97 Por. RD, s. 398.
98 Por. MP, s. 256.
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2.5. Wielość form modlitwy Karola de Foucauld. 
Podział ze względu na sposób modlenia się

Przykład modlącego się Chrystusa sprawił, że dla ojca Karola de Fou- 
cauld modlitwa stała się konieczna, by uświęcić siebie i świat. Zrozumiał, 
że to dzięki niej możemy mieć moc, by służyć bliźnim i nieustannie trwać 
przy Bogu, w solidarnej modlitwie z innymi ludźmi. Trzeba czerpać 
z tego źródła zwłaszcza wtedy, kiedy ludzka natura doświadcza słabo-
ści i chętnie ulega rozmaitym pokusom99. Ponieważ modlitwa w życiu 
człowieka obejmuje jedność ciała i ducha natury ludzkiej, może się 
ograniczać do myśli lub znaleźć wyraz w głośnym wypowiadaniu słów100. 
Szczególnie modlitwa myślna jawiła się Błogosławionemu Karolowi 
jako „rzeka wody życia”, której źródłem był sam Syn Boży101. Jednak oba 
sposoby modlitwy możemy spotkać w praktyce życia modlitewnego 
Błogosławionego Karola de Foucauld.

2.5.1. Modlitwa ustna

Zdaniem Karola de Foucauld modlitwa ustna jest koniecznością. Jeśli 
to tylko możliwe, trzeba się modlić głośno. Modlitwa głośna przynosi 
wiele korzyści: jednoczy nas z Kościołem, który ją nam podpowiada, 
pociesza nas, czasami porządkuje modlitwę myślną, daje okazję do się-
gnięcia po dzieła świętych, czyli ostatecznie do Boga. Dzięki modlitwie 
ustnej zalecanej przez Kościół wypowiadamy słowa najbardziej godne 
Boga, bo pochodzące z Jego natchnienia i rekomendacji. Wykorzysta-
nie tego typu modlitwy jest przydatne zwłaszcza w okresie oschłości 
duchowej lub podczas gorszego samopoczucia102. Zdaniem Karola, choć 
medytacja jest konieczna, stale należy powracać do modlitwy ustnej, 

     99 Por. BD, s. 235.
100 Por. H. Wejman, Modlitwa…, dz. cyt., s. 545–549.
101 Por. BD, s. 235–236.
102 Por. DP, s. 176.
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zwłaszcza tej zaaprobowanej przez Kościół, i modlić się np. psalmami 
w oficjum. Odmawiając te modlitwy, jednocześnie modlimy się głośno 
i medytujemy, jak podczas drogi krzyżowej czy modlitwy różańcowej. 
Modlitwa ustna jest „rodzinną” rozmową duszy z Bogiem Ojcem. Nie 
tłumi ona ani medytacji, ani modlitwy liturgicznej, ale stanowi połą-
czenie jednej i drugiej103.

Nie należy modlić się tylko ustami, ale trzeba dołożyć wszelkich 
starań, aby na ustach było to, co najpierw pojawia się w sercu. Karol 
zalecał, by w modlitwie na głos uwzględnić trzy uwagi: po pierwsze, 
najpierw winno modlić się serce, później usta; po  wtóre, należy się 
modlić z  sercem zaangażowanym uczuciowo; po  trzecie, ważne jest 
nie tyle wymawianie słów, ile zatrzymanie się z  miłością u  stóp Je-
zusa, w  kontemplacji, z  podziwem, ze  współczuciem, pragnąc Jego 
chwały, pocieszenia i  miłosierdzia. Należy dołożyć wszelkich starań, 
by  nie odmawiać niczego Największej Miłości104. Błogosławiony po-
woływał się przy tym na  św.  Teresę, która twierdziła, że  w  modli-
twie miłość okazywana Bogu powinna być podstawowym źródłem  
naszych słów105.

2.5.2. Modlitwa myślna i jej znaczenie

Modlitwa medytacyjna w życiu duchowym Karola de Foucauld stała 
się absolutnie konieczna, ponieważ to dzięki niej poznawał pouczenia 
Chrystusa, prawdy religijne i obowiązki, które stawały się regułą jego 
życia. Bez medytacji człowiek jest jak statek bez busoli i bez steru, nie wie, 
co czynić, gdzie iść, co robić106. Karol zauważył, że w medytacji należy 
poddawać się światłu słów Jezusa, które ożywia całe życie ludzkie. Me-
dytacja ma pomóc w osiągnięciu dwoch celów: ukazać nam, że pierwszą 
naszą powinnością jest kochać Boga, a drugą jest kochać bliźniego jak 

103 Por. DP, s. 174–175.
104 Por. MP, s. 268–269.
105 Por. EJ, s. 58–59.
106 Por. DP, s. 176.
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siebie samego. Należy prosić Umiłowanego Oblubieńca, aby pomógł 
wypełnić te dwie powinności, by w ten sposób móc żyć w Nim107.

2.5.3. Warunki wstępne modlitwy medytacyjnej

Samotność i skupienie to wstępne warunki dobrej modlitwy medy-
tacyjnej, na które najpierw zwrócił uwagę ojciec Karol. Jego zdaniem 
samotność polega tym, aby zadbać o ciszę i nie skupiać się na wszystkim 
wokół nas, tak aby spędzać długie godziny przed Panem108. W podobne 
rozumienie samotności wpisali swoją świętość św. Józef, Maria Mag-
dalena, Jan Chrzciciel, św. Benedykt, św. Teresa i św. Jan od Krzyża. 
Karol, kierując się wskazaniem tego ostatniego, który mówił, że Duch 
Boga obdarza nas zawsze pokorą i samotnością, postanowił naśladować 
samotność Chrystusa, który 30 lat spędził z dala od ludzi w Nazarecie. 
Pragnął naśladować Jego samotny czterdziestodniowy pobyt na pusty-
ni. Dla mnicha z Sahary samotność i cisza były nie tylko pierwszymi 
skutkami naśladowania Jezusa, lecz także nieodzownym warunkiem 
prowadzenia życia duchowego109. Dlatego ojciec Karol szczególnie do-
ceniał czas corocznych rekolekcji i miesięcznych dni skupienia, które 
sprzyjały kontemplacji i medytacji w bliskości Jezusa110.

Zdaniem ojca de Foucauld milczenie to najlepszy sposób na zacho-
wanie pokoju z Bogiem i z samym sobą. Milczenie rodzi skupienie, 
które według brata Karola jest podstawowym warunkiem modlitwy, 
pozwalającym uwolnić duszę, by mogła wznieść się do Boga. Ponadto 
milczenie uniemożliwia rozwój wielu grzechom i rozproszeniom oraz 
ułatwia walkę z grzechami języka. Zdaniem ojca Karola istnieje głęboki 
związek między pokojem i milczeniem111.

Skupienie i milczenie pozwalają otworzyć się na Boga i uwolnić 
od wszystkiego, co Nim nie jest. Dopiero gdy serce człowieka będzie 

107 Por. LAA, s. 69.
108 Por. EJ, s. 96–97.
109 Por. IBA, s. 176–177.
110 Por. BD, s. 134.
111 Por. MP, s. 196.
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całkowicie puste, Bóg będzie mógł je wypełnić. Ponieważ człowiek nie 
może „pochłonąć Boga”, trzeba, aby Mu się poddał poprzez żarliwe 
pragnienie Jego obecności112. Ponieważ Duch Święty był obecny w duszy 
Karola, Błogosławiony medytację poprzedzał modlitwą o to, aby Bóg 
nauczył go nieustannie kontemplować Jego obecność oczyma duszy. 
Pragnął zanurzyć się w Nim, zatracić w adoracji i w Jego miłości tak, 
aby medytacja w jego myśli była doskonałym wysławianiem Boga113.

2.5.4. Metoda medytacji

Ewangeliczna wypowiedź Jezusa: „Moją matką i moimi braćmi są ci, 
którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je” (Łk 8, 21), stanowiła dla 
Karola istotę sztuki medytacji, która polega na umiejętności słuchania 
słowa Bożego i wypełniania jego wskazań. Medytacja i posłuszeństwo 
słowu Bożemu są ze sobą ściśle związane. Pozwalają nam usłyszeć i zro-
zumieć słowo Boże, poznać Jezusa, Jego pouczenia i Jego wolę. Dlatego 
zdaniem ojca de Foucauld należy w ciszy otworzyć uszy na inspirujące 
słowa, które Bóg zsyła do naszej duszy. Słuchanie słowa Bożego to pierw-
szy etap medytacji. Człowiek natomiast powinien uczynić wszystko, 
by z pomocą łaski Bożej poddać się usłyszanemu słowu i zastanowić, 
jak posłusznie je wykonać. Aby to posłuszeństwo było doskonałe, nie 
tylko trzeba unikać błędu nierozpoznania słowa Boga, lecz także trzeba 
zrobić wszystko, by poznać Jego wolę i uzgodnić z nią własną. Wtedy 
taka medytacja będzie skuteczna i autentyczna. Aby uniknąć błędu nie-
prawidłowej interpretacji słowa Pisma Świętego, należy, zdaniem Karola, 
poddać się kontroli kierownika duchowego (por. Łk 10, 16), ponieważ 
on pomoże zdemaskować ewentualne wpływy szatana114.

Skutecznym narzędziem słuchania i rozważania słowa w życiu Bło-
gosławionego było zapisywanie przez niego medytacji. Przyznał, że naj-
pierw prosił Ojca przez Syna, aby stał się godnym ich pisania, a podczas 

112 Por. MP, s. 389.
113 Por. MP, s. 363.
114 Por. BD, s. 287–288.
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ich spisywania był przekonany, że w tajemniczy sposób pomagał mu sam 
Jezus, któremu Karol poświęcał te modlitewne refleksje115. Błogosławiony 
pisał je, ulegając radzie swego kierownika duchowego ojca Huvelin116. 
Kapłan polecił mu jednoznacznie: „rób zapiski!, czyń je w wielkiej 
wolności ducha, bogobojnie i w pokoju: pieczołowicie i bez nacisku, 
niekoniecznie każdego dnia; pisz je długie lub krótkie, w zależności 
od tchnienia łaski: co nie napiszesz dziś, napiszesz jutro. To są modlitwy, 
idź więc za łaską, z żarliwością i w pokoju”117.

Karol ujawnił, że w ich sporządzaniu korzystał z dwóch metod za-
czerpniętych z heksametru Kwintyliana118. Pierwsza uwaga polegała 
na kierowaniu się trzema sugestiami: 1) Co mówisz do mnie, mój Boże?; 
2) Co ja Bogu odpowiem?; 3) Nie mówić dużo, ale patrzeć na Umiłowa-
nego. Druga metoda polegała na analizie fragmentu Ewangelii i odpo-
wiedzi na pytania: kto? co? gdzie? komu? za pomocą czego? dlaczego? 
w jaki sposób? kiedy?119. Dzięki takim metodom Karol dziękował Bogu 
za to, że mógł poznawać Jego spisane słowo, co umożliwiało mu trwa-
nie wobec Słowa Żyjącego w tabernakulum. Błogosławiony okazywał 
szacunek Pismu Świętemu, stwierdzając, że kochał Boga za treść Świętej 
Księgi i prosił Go, aby mógł czytać Biblię z pasją i miłością – aby mógł 
Boga jak najlepiej zrozumieć120.

Ojciec Dupont, spowiednik Karola, przyznał, że Pismo Święte było 
dla brata de Foucauld jak lampa, która zawsze go oświecała, udzielała 
mu wielkiej łaski świętości i słodyczy przebywania w bliskości Boga. 
Sam Karol twierdził, że medytacja Biblii i trwanie przed Najświętszym 
Sakramentem to najlepszy sposób oddawania czci Bogu. Czytać i medy-
tować z szacunkiem i adoracją Pismo Święte to pozwolić się przeniknąć 

115 Por. DS, s. 47.
116 Por. DS, s. 297–299, 312–313.
117 Por. VN, s. 36.
118 Por. VN, s. 34, 242.
119 Por. VN, s. 34.
120 Por. QRD, s. 34.
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tymi słowami, odbierać płynące z nich wskazówki co do postępowania 
i pokochać je tak, aby móc lepiej służyć Panu121.

Żarliwość i pokój uznał Karol za najważniejsze owoce tej lektury, 
która dokonywała się przed tabernakulum. Będąc u stóp Jezusa, prosił 
Go, aby On sam objaśniał mu Pismo Święte. Jeśli chodzi o lekturę Bi-
blii, Błogosławiony uściślił, że nie należy czytać jednorazowo długich 
fragmentów, ale najwyżej jeden rozdział lub połowę, fragmentami, za to 
wiele razy w ciągu dnia. Dopiero na podstawie takiej lektury należy 
spisać wszelkie swoje rozważania122.

W zapisanych rekolekcjach, które Karol odbył w Nazarecie między 
5 a 15 listopada 1897 roku, dostrzegamy wiele odniesień do Medytacji 
nad Psalmami. Brat Karol kochał oficjum kanoniczne123, zachęcał, aby 
odmawiać je tak, by wejść w bliski kontakt z tymi natchnionymi słowa-
mi i uczynić je swoją codzienną modlitwą, jakby usta mówiącego były 
ustami Jezusa, który modlił się psalmami, wypowiadając je z miłością 
do swojego Ojca124.

Uwzględniając te dane historyczne, które tworzą okoliczności powsta-
nia Medytacji nad Psalmami, można lepiej określić metodę medytacji 
brata Karola. Już w pierwszym rozważaniu, kiedy zajął się Psalmem 1, 
podał swój plan: „zacznę od poszukiwania w pierwszej części Psalmu, 
którą obrałem za przedmiot rozważania, tego, w czym miłość Boga może 
nas najbardziej oświecić; potem zastanowię się, jaką naukę można z tego 
wyciągnąć”125. Dzieląc psalm na dwie połowy, wykorzystując wiedzę 
swoich czasów, by usytuować go w tradycji żydowskiej i chrześcijańskiej, 
a następnie opisując to, co dzieje się w jego sercu i umyśle, Karol nie 
zamierzał komplikować rozważanej lektury dygresjami egzegety czy 
teologa, choć czuł, że był przesiąknięty wykładami z Pisma Świętego 

121 Por. QRD, s. 49.
122 Por. VN, s. 36, 38.
123 Por. QRD, s. 108.
124 Por. DP, s. 60, 127–128, 155–164.
125 MP, s. 40.
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i teologii, słuchanymi w Akbès i w Rzymie, a pogłębianymi w pustelni. 
W tych chwilach modlitwy istotna była dla niego decyzja, by „dać się 
pociągnąć wonią Umiłowanego”126. Mottem wszystkich jego rozważań, 
spisanych w pierwszych miesiącach w Nazarecie, były słowa: „Pociągnij 
nas! Za Tobą pobiegniemy do wonności olejków twoich” (por. Pnp 1, 3). 
Brat Karol starał się korzystać z tych medytacji, „aby pozwolić się kształ-
tować dobremu Bogu”.

Za ostatnią wskazówkę konieczną do medytacji psalmów brat Karol 
uznał dostrzeżenie tego, jak teksty psalmów są bogate w pocieszenia 
i pouczenia127. Dlatego powinno się je recytować powoli, odczuwając 
dobrze, co oznaczają, czyniąc dobro, do którego zachęcają, i wzno-
sząc duszę ku Bogu ze świadomością, że są to Jego słowa. Medytując 
nad ich treścią, winno się dodawać to, co serce chce powiedzieć Bogu. 
Wtedy okazuje się, że taka modlitwa była zgodna z Bożą wolą i z Jego  
zamysłem128.

Zupełnie inną metodą posługiwał się Błogosławiony Karol przy lek-
turze czterech Ewangelii. W poniedziałki i wtorki Karol kontemplo-
wał życie ukryte Jezusa: od Jego wcielenia aż do kuszenia na pustyni. 
W środy, czwartki i piątki medytował nad wydarzeniami z nauczania 
Jezusa w synagodze, odrzuceniem Go przez rodaków czy dokonywany-
mi przez Niego uzdrowieniami. Podziwiał także odważne przepowiada-
nie Jezusa, ogłoszenie przez Niego błogosławieństw, dwóch przykazań 
miłości, postawę współczucia i prośbę o zaufanie dla Jego nieustannej 
obecności w Eucharystii. Towarzyszył Jezusowi w czasie Jego męki 
i cierpień na krzyżu. W tych czynach, przykładach i słowach Mistrza 
Karol odkrywał ważną rolę cnót ewangelicznychwskazywanych przez 
Jezusa i  zdobywał umiejętność wcielania ich w życie. Odnajdujemy 
je w schemacie, który Karol stworzył jako „listę cnót Jedynego Wzo-
ru”. Składały się na nie: odwaga, pokora, łagodność, posłuszeństwo, 

126 MP, s. 39.
127 Por. QRD, s. 119.
128 Por. QRD, s. 124–125.
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miłość, modlitwa, prawda, wiara, nadzieja, czujność, świętość, cierpli-
wość, ubóstwo materialne, jałmużna, miłosierdzie duchowe, dobroć 
wobec bliźniego, modlitwa, pokora oraz przede wszystkim miłość Boga 
i wszystkich ludzi129.

Przyznał, że czytając słowo Boże, napotykał fragmenty bardziej pło-
mienne niż inne. Prosił jednocześnie Boga, by mógł korzystać z tych 
wielkich łask, z których Pan pewnego dnia każe mu zdać rachunek. 
Zdaniem Karola w medytacji Słowa Bożego chodzi o to, aby być bardziej 
pokornym wobec Boga, mniej grzesznym, bardziej Mu wiernym i aby 
więcej Go kochać. Jezus nauczył ludzi modlitwy bez „wymądrzania się”, 
bez zbędnych słów i wykwintności. Modlitwa ma być prostym „krzy-
kiem serca”, samym słowem bez powtórzeń130.

Brat de  Foucauld wyróżniał dwa sposoby modlitwy: pierwszy 
to „krzyczeć sercem”, prosić Boga z prostotą dziecka, o łaskę dla siebie 
lub innych, ze spokojem lub z boleścią skierowaną do Ojca Niebieskie-
go. Drugi sposób modlitwy polega na tym, by wypowiadać w prosty 
sposób słowa: „Nie moja wola, ale Twoja niech się stanie”. Te dwa spo-
soby modlitwy są doskonałe i Boże. Jezus dał nam przykład pierwszej 
w modlitwie nad Cedronem w Getsemani (por. J 17); drugi przykład 
to modlitwa Ojcze nasz. Jednym i drugim sposobem posługuje się Duch 
Święty w człowieku131.

Omawiając metodę lectio divina Ewangelii, zakładającej pomoc łaski 
Bożej i światła tradycji duchowej Kościoła, Karol kładł nacisk na po-
korę i posłuszeństwo woli Bożej. U początku jego życia zakonnego 
w La Trappe lektura Pisma Świętego była inspirowana regułą św. Be-
nedykta. Później, kiedy przebywał w Nazarecie, doświadczając klimatu 
franciszkańskiego, jego refleksje modlitewne były inspirowane wartością 
ubóstwa w życiu duchowym. Ostatecznie medytacje ojca Karola, przy 
których korzystał z metody wywodzącej się z duchowości ignacjańskiej, 

129 Por. M. Bouvier, Introduction, [w:] CE, s. 14.
130 Por. MP, s. 246–247.
131 Por. BD, s. 187–188.
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podkreślają rolę modlitwy w realizacji celu ostatecznego: czynienia 
wszystkiego dla chwały Bożej, o co też sam szczególnie zabiegał132.

2.5.5. Czas medytacji

Błogosławiony Karol wzywał do modlitwy o każdej porze dnia, modlitwy 
stanowczej i regularnej, takiej, w jakiej Jezus pogrążał się w samotności 
wczesnym rankiem, a zwłaszcza nocą. Zdaniem Błogosławionego po-
winniśmy się modlić wytrwale i nieustannie, zwłaszcza w te dni, które 
są szczególnie oddane Bogu, naśladując tym samym Chrystusa, który 
tak czynił w szabat i święta133.

Karol modlił się o  różnych porach dnia, ale najchętniej trwał 
przy Bogu w nocy, w miejscu spoczynku, z dala od ludzi. Przyznał, 
że  gdy mógł cieszyć się światłem dnia, pracował fizycznie, nato-
miast modlił się więcej rano i wieczorem134. Podkreślał, że te chwile 
były dla niego okazją do oddalenia się od ludzi i odnalezienia ciszy. 
Były chwilami przebywania sam na sam z Bogiem, bez jakichkolwiek  
zakłóceń135.

W czasie modlitwy porannej należy jego zdaniem najpierw pomy-
śleć o Bogu, a tak rozbudzona myśl powinna trwać przy Nim w ciągu 
całego dnia. Trzeba kierować wzrok ku Umiłowanemu Oblubieńcowi 
w każdej chwili życia, aby Mu się podobać we wszystkim, co czyni się 
samemu lub z innymi136. To Duch Święty chce, aby człowiek u początku 
dnia medytował obecność Boga: adorował Go, prosił, aby nas wysłu-
chał, modlił się do Niego samego, aby modlitwa była przez Niego była 
zaakceptowana. Wtedy dopiero Jezus kontynuuje w człowieku swoje 
życie i umożliwia przyjście Jego królestwa do ludzkiej duszy. To Duch 

132 Por. J. Bernard, Introduction, [w:] C. de Foucauld, Commentaire de Saint Matthieu 
[dalej: CSM], Paris 1989. s. XV (Oeuvres Spirituelles du Père Charles de Foucauld).

133 Por. IBA. 117).
134 Por. CH, s. 116–117.
135 Por. BD, s. 91–92.
136 Por. MP, s. 310–311.
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Święty rozpoczyna dzień i oświeca wszystkie myśli i czyny, aż do wie-
czora dnia i wieczora życia137.

Wszystkie poranki powinny zaczynać się od medytacji świętej Ewan-
gelii, aby poznawać słowa i czyny Pana. Po godzinnej medytacji wszyst-
kie pozostałe godziny dnia, aż do następnego poranka, powinny być 
przeznaczone na wcielanie w czyn usłyszanych w duchu słów. Należy 
mieć na względzie szczególnie poniższe słowa z Ewangelii: „Kochajcie 
jedni drugich” (J 13, 34) i „jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw 
mu i drugi” (Mt 5, 38–42). W trakcie modlitwy myślnej te słowa winny 
być nieustannym przypomnieniem, że cechą charakterystyczną chrześci-
jan i ich pierwszym zadaniem jest okazywanie miłosierdzia, współczucia, 
uległości, łagodności i nieskończonego pokoju wobec bliźnich138. Przede 
wszystkim nie powinno się zapominać o Boskim Oblubieńcu, którego 
należy kochać całym sercem, a im więcej się Go kocha, tym więcej 
można uczynić dobra dla całej ludzkości, która o to prosi139.

Brat Karol podczas pracy w ciągu dnia często polecał Chrystusowi 
wszystkich ludzi140. Często była to krótka modlitwa Zdrowaś Mario141, 
gdyż jak mówił mu ojciec Huvelin, Chrystus zna i kocha polecanych 
Mu w modlitwie ludzi. Ponadto prosił go, by często wspominał Bogu 
o tych ludziach w czasie mszy świętej oraz podczas modlitwy porannej 
i wieczornej, również wtedy, gdy idzie do pracy lub wraca z niej. Po-
winien modlić się także za Ojca Świętego, najwięcej w jego intencjach, 
popierając je mocą pokuty i zdobytych przez siebie zasług142.

Zdaniem Karola, naśladując Chrystusa, powinno się przeznaczać 
dzień na pracę fizyczną, natomiast większość nocy na modlitwę143. 
W wypadku brata de Foucauld czas modlitwy wieczornej był najbar-

137 Por. QRD, s. 121–122.
138 Por. RD, s. 35.
139 Por. CS, s. 1000–1001.
140 Por. RD, s. 30.
141 Por. VN, s. 35.
142 Por. VN, s. 35–36.
143 Por. EJ, s. 91.
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dziej płodny pod względem ilości i głębi rozważań. Wtedy bez reszty 
Bóg pozwalał mu trwać u Jego stóp: „w słodkim sam na sam”144. Karol 
kochał te godziny, gdyż były one skarbem jego dnia, na który czekał nie-
cierpliwie i z radością145. Starał się w ten sposób naśladować Jezusa, który 
wychodził na górę i całą noc spędzał na modlitwie do Boga (por. Łk 6, 12).  
Dlatego Karol dziękował Jezusowi nie tylko za wskazanie miejsca do sa-
motnej modlitwy, lecz także za uświadomienie właściwego czasu jej 
trwania. Bycie twarzą w twarz z Jezusem, czuwanie przedłużane często 
do późnych godzin nocnych, było dla Błogosławionego bezcenne, sko-
ro mógł być z Jezusem, w obecności „Istnienia Kochającego”. Mówił 
Mu wtedy o swej miłości, a On odpowiadał, że kocha go i ludzi „tysiące 
razy więcej”146. Tak zdaniem Karola odbywają się narodziny duchowe, 
w których źródłem przemiany jest Boże Serce. Przykład nocnych czu-
wań Jezusa był dla Karola potwierdzeniem jego własnej intuicji co do 
właściwości takiej formy modlitwy i wołaniem do Boga o jak najlepsze, 
jak najskuteczniejsze owocowanie tych praktyk147.

Pora zachodzącego słońca była dla brata okazją do opisywania pięk-
na otaczającej go przyrody. Widział przez otwarte drzwi i okno swego 
domku w Nazarecie zachodzące słońce, które pozłacało szczyty gór 
i pagórków. Wtedy wreszcie ustępował upał „a słońce królowało nad 
świętym domem – tabernakulum”148. W małym domku z desek oddalo-
nym o dwa kilometry od centrum Nazaretu, z widokiem na Getsemani, 
Górę Oliwną, Wieczernik, Kalwarię i Betanię149, brat Karol po zakoń-
czeniu modlitwy nieszpornej rozpoczynał „godzinę świętych rozmów 
i świętych lektur”. To był czas, w którym przemawiał do niego Pan. Karol 
de Foucauld błagał Boga, aby był godny pouczeń, które Chrystus kie-
rował z kart Ewangelii. Jak wyznał ojciec Karol, Chrystus pragnął, aby 

144 BD, s. 136.
145 Por. BD, s. 224.
146 BD, s. 243.
147 Por. BD, s. 243.
148 BD, s. 224.
149 Por. LMB, s. 75.
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w tej wieczornej modlitwie uwierzył w mądrość i dobre czyny wszystkich 
cnót, w przeciwnym razie osłabi się i upadnie duchowo. Dlatego w czasie 
modlitwy wieczornej prosił Boga, aby nadchodzący dzień był związany 
z postępem w miłości, w cnocie, żeby Karol otrzymał Jego moc i sprostał 
Jego wymaganiom150.

Pamięć o obecności Jezusa i spojrzenia kierowane ku Niemu winny 
być, według Karola, naszymi ostatnimi myślami, gdy zasypiamy. Ułatwić 
ten proces mogą krótkie, myślne lub pisemne, rozważania o obecności 
Jezusa z nami, redagowane w ciągu dnia lub podczas wieczornego czu-
wania151. Tę modlitwę myślną Błogosławiony uzupełniał o modlitwę ust-
ną, głównie Anioł Pański i Veni Creator. Następnie trzy razy odmawiał 
akt strzelisty Najświętsze Serce Jezusa przyjdź Królestwo Twoje, w in-
tencjach Ojca Świętego, aby uprosić dla niego światło Ducha Świętego 
i wylanie Jego łask na wszystkie ludzkie serca152. Wyrazem tego rytmu 
modlitewnego była ostatecznie napisana w latach 1911–1914 przez ojca 
Karola reguła małych braci Najświętszego Serca Jezusa, w której zapro-
ponował następujący harmonogram pracy i modlitwy praktykowany 
osobiście:

3.30 – pobudka
3.30–4.00 – Anioł Pański, Veni Creator, matutinum, laudesy
4.00–5.00 – przygotowanie do mszy świętej, msza święta, dziękczynienie
5.00–6.00 – śniadanie, pryma, tertia, seksta, nona, lektura Ewangelii i pi-
semna medytacja, uniesienie duszy ku Bogu, naśladowanie Chrystusa
6.00–11.30 – praca
11.30–12.30 – porządki domowe; modlitwa: Anioł Pański, Veni Creator, 
rachunek sumienia; obiad
12.30–18.00 – praca
18.00–19.00 – nieszpory, różaniec

150 Por. BD, s. 224.
151 Por. BD, s. 310–311.
152 Por. LAA, s. 109.



110� Rozdział�II�

19.00–20.00  – kolacja, porządki domowe, kompleta, poświęcenie się 
Najświętszemu Sercu Jezusa, Anioł Pański, Veni Creator, rachunek su-
mienia153.

W artykule trzydziestym ósmym reguły małych braci Najświętszego 
Serca Jezusa ojciec Karol nakazał, aby mali bracia poświęcali 11 godzin 
dziennie na modlitwę i lekturę, 5 godzin na pracę ręczną; natomiast ci, 
którzy są przeznaczeni do kapłaństwa, powinni modlić się 10 godzin 
dziennie i przeznaczyć 6 godzin na lekturę. Na studia lub pracę ręcz-
ną bracia, którzy nie są przeznaczeni do święceń, powinni poświęcić 
8 godzin, na ćwiczenia duchowe 8 godzin i na pracę ręczną również 
8 godzin. Wszyscy objęci regułą mają 7 godzin na sen i jedną godzinę 
na odpoczynek154.

Nie zabrakło również wskazówek Błogosławionego Karola dotyczą-
cych przeżywania niedzieli i innych dni świątecznych. Te dni są jego 
zdaniem okazją do skierowania ku Bogu pieśni radości i krzyku wdzięcz-
ności, na pamiątkę Jego dobrodziejstw, o których nam przypominają. 
Niedziela i święta są czasem na to, by gromadzić się u Jezusowych stóp, 
aby Go adorować, myśleć tylko o Nim. Należy pobożnie szanować dni 
świąteczne. Nie mogą to być chwile na składanie wizyt, pisanie listów, 
oddawanie się dziełom miłosierdzia czy odwiedzanie biednych. Wszyst-
kie te praktyki, niewątpliwie wyrażające miłosierdzie, powinny być oka-
zywane tylko, jeśli jest taka potrzeba. Te dni, zdaniem eremity Karola, 
powinny być dniami skupienia, ciszy, kontemplacji, poświęconymi na to, 
by trwać u stóp Boga na modlitwie, kontemplacji, medytacji i świętych 
czytaniach. Korzystając z dni skupienia, należy odsunąć daleko od duszy 
wszystkie doczesne, niepotrzebne, zawadzające i kłopotliwe myśli. Nale-
ży za pomocą milczenia i skupienia duszy przywrócić w nich porządek 
zakłócony działaniem. Jeśli w sobotę wieczorem jesteśmy wzburzeni, 

153 Por. SD, s. 245–246.
154 Por. RD, s. 90.
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niespokojni, zirytowani czy poruszeni, to dzień niedzielny powinien 
nas uspokoić i przywrócić nam należną więź z Trójcą Świętą155.

Ojciec Karol wskazał także na praktyki modlitewne, które były przez 
niego stosowane w różnych okresach roku liturgicznego. I tak począw-
szy od pierwszej niedzieli adwentu codziennie powinno być prakty-
kowane ubóstwo, w zjednoczeniu z Maryją i Józefem udającymi się 
z Nazaretu do Betlejem. W noc Bożego Narodzenia, aż do Ofiarowania 
Jezusa w świątyni, należy codziennie adorować Jezusa w żłóbku wraz 
z Maryją i Józefem. W święto Oczyszczenia Najświętszej Maryi Pan-
ny, w zjednoczeniu z Maryją i Józefem w czasie ich pobytu w Egipcie, 
oraz w Środę Popielcową powinno się praktykować radość w pokucie. 
Czas Wielkiego Postu należy wypełnić ciszą i skupieniem w zjedno-
czeniu z Jezusem. Niedziele wielkopostne powinny być przeznaczone 
na lekturę Ewangelii lub dobrych książek opowiadających o ostatnich 
dniach Jezusa, aby często rozmyślać o jego męce. Okres wielkanocny 
wraz ze Świętem Wniebowstąpienia to czas codziennej praktyki radości 
duchowej, rozmyślania o nieskończonej dobroci i szczęściu Umiłowa-
nego, uwolnionego od cierpień i od tej chwili trwającego w niezmien-
nym, nieskończenie szczęśliwym życiu. Od Wniebowstąpienia należy 
podjąć praktykę codziennej adoracji Jezusa i Jego Boskiego Serca przed 
Najświętszym Sakramentem. Czerwiec to czas codziennej modlitwy 
o nawrócenie i uświęcenie wszystkich ludzi w jedności z Boską młodo-
ścią Jezusa w Nazarecie. Sierpień ma być czasem zjednoczenia z Panem 
Jezusem i praktykowania codziennej miłości bliźniego; z kolei wrzesień 
to czas codziennego aktu pokory w łączności z Młodzieńcem z Nazaretu. 
W październiku należy codziennie dokonywać aktu poniżenia się przed 
Boskim Mistrzem, a w listopadzie – aktu zjednoczenia się z Jezusem 
w wykonywaniu pracy fizycznej156.

155 Por. MP, s. 386–387.
156 Por. VN, s. 131–133.
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2.5.6. Miejsce medytacji

Oprócz czasu wyznaczanego na modlitwę Karol zwracał uwagę na doce-
nienie miejsca modlitwy. Respekt dla kościoła i kaplicy, z racji spotkania 
z Bogiem w tym świętym miejscu, był dla Karola sprawą podstawową. 
Jego zdaniem należy szczególnie dążyć tu do osiągnięcia skupienia, gdyż 
tego domaga się obecność Chrystusa w tabernakulum. W głębszym 
sensie, niezależnie od kościoła i kaplicy, domem modlitwy jest dusza. 
Aby spotykać w niej Boga, należy uczynić wszystko, co możliwe, by myśli 
były godne Boga, by pragnąć Mu służyć bez smutku i rozproszeń157.

Pierwszym i najważniejszym miejscem modlitwy, którego Karol 
zawsze poszukiwał, było miejsce przed tabernakulum i Najświętszym 
Sakramentem. To tam, gdzie było Boskie Ciało, Karol przebywał wiele 
godzin rano i wieczorem, często w ciągu dnia, a niekiedy przez cały dzień. 
Obecność przed tabernakulum uważał za wielką łaskę, niedostępną dla 
wielu z powodu braku dostępu do kościoła. Chwile spędzane u stóp oł-
tarzy w kościołach były czasem rodzącym pociechę dla jego duszy i pod-
stawą nadziei na spotkanie Boga w wieczności. Jego zdaniem, mimo 
miedoskonałości ludzkich modlitw, dobra wola, jaką człowiek okazuje 
Bogu, przychodząc do kościoła, by upaść „do Jego stóp”, podoba się Chry-
stusowi, a Duch Święty nagradza gorliwość, uzdalniając go do uczynków 
wiary i miłości158. Modląc się przed tabernakulum w klasztorze u sióstr 
Klarysek, Karol cieszył się, że jako zakrystianin może być tak blisko Jezusa 
i, służąc Mu, okazać swą miłość159. Dlatego ojciec de Foucauld prosił Boga, 
aby odsunął z jego życia dni, w których nie mógłby widzieć ołtarzy160.

Pobyt Karola de Foucauld w Nazarecie był dla niego okazją, by wie-
le godzin spędzać w tych samych miejscach, które przez trzydzieści 
lat osłaniały życie Jezusa, Maryi i Józefa. Przyznawał, że bardzo tego 

157 Por. EJ, s. 85.
158 Por. MP, s. 151–152.
159 Por. MP, s. 156, 400–402.
160 Por. MP, s. 404.
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pragnął, i dziękował Bogu, że przyprowadził go do miejsca, gdzie Jezu-
sowi w obecności Swej Matki i Świętego Józefa czuł się szczęśliwy. Mały 
brat Jezusa niczego więcej nie pragnął161.

2.6. Trudności w modlitwie medytacyjnej  
i zdolność ich pokonywania

Karol de Foucauld wskazał różne źródła trudności wpływających na me-
dytację słowa Bożego. Zaliczył do nich: nadmierną pracę i płynące z niej 
zmęczenie, doświadczanie cierpienia wewnętrznego w postaci poniżenia, 
wzgardy, niepokoju ducha, pokus, a także krzyża zewnętrznego, choćby 
w postaci osamotnienia płynącego z oddalenia od przyjaciół. Jego zda-
niem takich trudności nie był pozbawiony nawet Jezus. Karol czuł się 
szczęśliwy, że był w Jego rękach, dlatego czuwał i modlił się, dziękując 
Bogu nawet za trudności w modlitwie162.

Pokusa zniechęcenia płynąca z wątpliwości dotyczącej wysłuchania 
modlitwy to najczęstsza zdaniem Karola przyczyna jej porzucenia. Aby 
nie ulegać tej pokusie, brat jako podstawowy warunek wysłuchania 
modlitwy wskazał na wartość duchowego ogołocenia i ubóstwa. To one 
stają się pewnym wyzwaniem dla hojności Boga w okazywaniu łask 
(por. Łk 19, 26). Ten przynosi owoc, kto stara się pracować i modlić 
niestrudzenie i wytrwale ufa dobroci Boga. Tylko taki człowiek może 
liczyć na wynagrodzenie za podjęty trud. Zdaniem Karola Jezus, za-
miast stopniowo odpłacać człowiekowi wewnętrznymi pociechami jak 
robotnikowi, któremu się płaci każdego wieczoru, wynagrodzi go za 
jednym razem u kresu życia lub w życiu przyszłym. Dlatego człowiek 
nie powinien się niczym zniechęcać, lecz raczej pracować i modlić się 
nieustannie z odwagą i wytrwałością, zwłaszcza o swoje nawrócenie. Jeśli 
pomimo wysiłków nie widzi w sobie postępu, powinien podwoić trud, 

161 Por. CH, s. 119.
162 Por. QRD, s. 154.
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pamiętając, że „ten, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony” (Mt 10, 22),  
i  że Bóg „przyszedł do chorych, a nie do  tych, co się dobrze mają” 
(Łk 5, 27–32). Zdaniem ojca Karola Duch Święty nakazuje wzywać Go na 
ratunek, im bardziej doświadcza się swojego duchowego ubóstwa. Bło-
gosławiony był przekonany, że im bardziej ludzie są ubodzy, tym więcej 
dobry Ojciec skłonny jest im dawać; im bardziej są zagubieni, tym bar-
dziej ten dobry Ojciec skłonny jest ich szukać; im bardziej chore są ich 
dusze, tym bardziej Boski Lekarz skłonny jest je leczyć; im bardziej 
są w niebezpieczeństwie śmierci wiecznej, tym bardziej Maryja, czuła 
Matka, pochyla się nad nimi, chcąc ich ratować. Dlatego mimo różnych 
trudności trzeba okazać Bogu dobrą wolę i podejmować wysiłki w celu 
ich pokonania z wytrwałością i ufnością163. W końcu, zdaniem Karola, 
czas bezsilności minie, choć Bóg pozwalał na jego trwanie, aby pokazać, 
że chce, abyśmy okazali się wierni modlitwie164.

W trudnościach dotyczących modlitwy powinien przyjść nam z po-
mocą także dobry kierownik duchowy165. Jego rolą jest wskazywanie 
podopiecznemu drogi miłości zaproponowanej mu przez Boga. Ważną 
rolę odgrywa tu inteligencja i posłuszeństwo radom udzielanym przez 
kierownika duchowego, poprzez którego, Bóg ukazuje drogę do zba-
wienia. Konieczna jest także odwaga bycia posłusznym Bogu z miłości. 
To miłość do Boga prowadzi nas do posłuszeństwa, a ono z kolei pozwala 
nam odkryć to, co się Jemu najbardziej podoba, czyli wypełniać Jego 
wolę objawioną w Ewangelii166.

Według Błogosławionego szczególnie gorąco należy się modlić o zba-
wienie duszy wlasnej i bliźnich, zwłaszcza kiedy zbliżają się do śmierci 
(por. Łk 22, 40). Równie ważna jest modlitwa przeciwstawiająca się 
pokusom dotyczącym porzucania godzin kanonicznych czy czasu prze-
znaczonego na rekolekcje. Czuwanie modlitewne jest również konieczne, 

163 Por. MP, s. 409–410.
164 Por. DP, s. 174–175.
165 Por. Teresa od Jezusa, Księga fundacji, XVIII, 7, dz. cyt., s. 197–198; Teresa od Jezusa, 

Księga mojego życia, XXII, 18, przeł. D. Wandzioch, Poznań 2007, s. 252. 
166 Por. MP, s. 270.
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gdy zbliżają się chwile podejmowania ważnych decyzji, dotyczących 
przyszłości, albo gdy doświadcza się słabości w walce z szatanem. Wtedy 
należy się modlić, kontemplując i adorując Boga bez przerwy. On może 
nas obdarzyć swoją mocą, gdy jej potrzebujemy, a wówczas modlitwa 
okaże się naszym triumfem167.

Przykład apostołów, którzy wołali: „Panie, naucz nas się modlić” 
(Łk 11, 1), jest najlepszą zachętą, by poprosić Boga o pomoc w prowa-
dzeniu dobrej modlitwy. Za pomocą modlitwy Ojcze nasz i  innych 
modlitw Jezusa zanotowanych w Ewangeliach można pokonać słabo-
ści i oschłość serca. Zdaniem ojca Karola wersety Ewangelii potrafią 
podsycić zapał do modlitwy i chęć wypowiadania aktów pochwalnych. 
Ponadto odmawianie kanonicznego oficjum pozwala, mimo wielkiego 
trudu, a niekiedy lenistwa, pokonać ciemności – gdy zaś człowiekowi 
wydaje się, że modlitwa nie jest dobra, wtedy doświadcza jej aprobaty 
ze strony Boga. Modlitwa to zatem walka, by mimo trudności, pokus, 
rozproszenia, zniechęcenia i natrętnych złych myśli oddawać Bogu 
hołd i śpiewem wyznawać miłość. Jeśli się zmagamy z tymi trudnościami 
i mimo wszystko staramy się wytrwać przy Bogu, udręka przyzwolona 
przez Niego i znoszona mężnie przez nas powiększa Jego chwałę i nasze 
zasługi, oraz skutkuje umiłowaniem i podziwem dla chwały Boga168.

Zdaniem Karola, kiedy człowiek doświadcza stanów letniości czy 
oschłości duszy, nie powinien pozostawać w odrętwieniu, nic nie czyniąc. 
Należy je przyjąć z całego serca, skoro taka jest wola Boża. Jednak często 
są one raczej wskazówką z Jego strony, by zmienić praktyki modlitewne 
lub lektury, a czasem nawet by podjąć się pracy apostolskiej. Dlatego 
aby odnaleźć natchnienie i skupienie, powinniśmy spróbować sobie 
pomóc dobrą książką, a najlepiej lekturą Ewangelii lub medytacją psal-
mów. Ważne jest, żeby w modlitwie kochać Boga i dokonywać czynów 
miłości, a także pomagać sobie sposobami, jakie podsuwa nam Bóg. 
Lekturę i rozważanie Ewangelii należy praktykować tak, aby jej treść 

167 Por. IBA, s. 121–122. 
168 Por. MP, s. 151–152.



116� Rozdział�II�

mogła przesiąknąć całą osobowość – jej zasady mają napelnić umysł 
i serce, a jej słowa wciąż powracać na nasze usta. Ważną funkcję w tym 
procesie pełni także święte ubóstwo i jego siostra, jak Karol nazywal 
wzgardę wobec doczesnych uciech, dzięki której możemy się przeciw-
stawić duchowi tego świata169.

Błogosławiony radził też praktykowanie prostej adoracji, bez słów, 
z pragnieniem odczytania Bożej woli. Bóg widzi naszą dobrą wolę trwa-
nia w Jego obecności i wynagrodzi nam stan odczuwania pustki ducho-
wej najbardziej obfitą łaską170. Sam Chrystus nakazuje uczniom ufność 
i wiarę w Niego – dał tego przykład apostołom w czasie burzy na jeziorze 
(por. Mk 4, 35–41). Karol powoływał się w tej kwesti na Świętego Jana 
od Krzyża, który wzywał, aby w chwilach smutku najpierw spieszyć 
do Boga, stanąć w jego obecności i myśleć o otrzymanych od Niego 
dobrodziejstwach171.

Karol de Foucauld był przekonany, że w czasie modlitwy Jezus oka-
zuje ludziom wiele niespodziewanych łask, a każda z nich przychodzi 
w godzinie pożytecznej dla modlącego. To zapłata za jego wierność 
i słuchanie Tego, który jest zawsze „u drzwi i kołacze” (Ap 3, 20). W ten 
sposób Bóg okazuje, że kocha nas tak, jak matka swoje dzieci172.

Innym sposobem pokonywania trudności jest ścisłe powiązanie 
modlitwy z praktykowaniem miłości Boga i bliźniego. Według ojca 
de Foucauld im więcej kochamy Boga, modląc się, tym więcej miłości 
okażemy bliźniemu173. Ponadto miłość bliźniego należy połączyć z po-
stem, ponieważ obie cnoty mają wielką moc, absolutnie konieczną, aby 
przepędzić szatana174.

Ojciec Karol odniósł się również do roli uczuć w czasie modlitwy. Jego 
zdaniem nie człowiek nie powinien się ich wstydzić ani im zaprzeczać. 

169 Por. MP, s. 159–160.
170 Por. LHC, s. 81.
171 Por. MP, s. 368.
172 Por. LAA, s. 96.
173 Por. EJ, s. 101.
174 Por. BD, s. 155.
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Wręcz przeciwnie, powinien przynosić Bogu swoje cierpienie i opusz-
czenie z całą otwartością serca. Powinien wzywać Boga zawsze i wszę-
dzie, gdyż On tego oczekuje, a ludzkim obowiązkiem jest wołać o Jego 
pomoc – to wyraz miłości do Boga. Im bardziej się cierpi, tym bardziej 
upodobnia się do Chrystusa i dobrze by było, aby w takiej chwili chcieć 
popatrzeć w oczy Jezusa cierpiącego na krzyżu175.

Błogosławiony Karol miał świadomość, że aby być posłusznym słowu 
Boga, trzeba unikać pożądliwości, które nakłaniają do zanurzenia się 
w zdeprawowany świat. Dlatego konieczne jest jego zdaniem podjęcie 
umartwienia. Można je praktykować jedynie przez naśladowanie Jezusa 
w jego relacji ze światem zewnętrznym: prowadzenie życia w czystości, 
posłuszeństwie, ubóstwie, byciu godnym wzgardy, w fizycznej pracy 
oraz przez naśladowanie Jego życia duchowego opartego na modlitwie, 
praktykowaniu miłości Boga i bliźnich, czynieniu wszystkiego ze wzglę-
du na Boga samego176.

Sprzymierzeńcem w walce z pokusami była zdaniem Karola także 
samotność. Uważał, że im bardziej będzie się unikać ludzi, tym mniej 
zdołają oni przekazać ducha tego świata. Dzięki samotności i pełnionej 
pokucie można zyskać czas na lekturę pism świętych, które są pełne du-
cha Bożego, sprzeciwiającego się duchowi tego świata. Ponad wszystko 
jednak należy miłować Boga, ponieważ to On wypędza z ludzkiej duszy 
wszystkie „szaleństwa ideowe” tego świata. Bóg, który oświeca i daje 
zrozumienie, pozwala pojąć prawdę, daje odrazę do rzeczy próżnych, 
zmysłowych, ciekawostek i innych dóbr ziemskich. To Bóg każe czło-
wiekowi „uważać cały świat za błoto” i cenić tylko Zbawiciela Jezusa, 
Jego przykład i Jego słowa. Należy je kochać równie mocno, jak głęboko 
pogardza się całą resztą, gdyż w świetle Jego miłości można zobaczyć 
światło pozwalające ocenić wartość tego, co nas otacza177.

175 Por. EJ, s. 94.
176 Por. QRD, s. 153.
177 Por. MP, s. 110.
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2.7. Modlitwa kontemplacyjna
Dla Błogosławionego Karola de Foucauld ani modlitwa ustna, ani mo-
dlitwa medytacyjna nie były ostatnim etapem rozwoju duchowości. 
Twierdził, że istota jego życia i modlitwy ma polegać na ciągłym trwaniu 
w obecności ukrytego Boskiego oblicza, aby nieustannie kontemplować 
Umiłowanego. Stwierdzał: „miłować Boga i służyć Mu, w tym jest cały 
człowiek”178. Jego kontemplacja Osoby Jezusa Chrystusa koncentrowała 
się na dostrzegalnej i dostępnej formie życia Świętej Rodziny, na życiu 
ukrytym Jezusa w Nazarecie. Miejsce to stało się dla ojca de Foucauld 

„klasztorem życia kontemplacyjnego”179, gdzie Karol nieustannie roz-
ważał tajemnicę wcielenia180 i gdzie pragnął naśladować Jezusa – cieślę 
z Nazaretu, który nigdy nie wyrzekł się swej boskości. Jej niewidzialny 
wymiar ujawniał się w modlitwie, która była synowską relacją z Ojcem 
Niebieskim. Bóg – Syn Boży żył w Bogu, człowiek – Jezus nie przestawał 
cieszyć się we wszystkich chwilach z wizji uszczęśliwiającej (la vision 
béatifique) i czerpał z niedających się z niczym porównać darów Bożych. 
Życie Jezusa było nieustannym trwaniem w Bogu, nieustannym spo-
glądaniem z ziemi ku Bogu, nieustającą kontemplacją Boga we wszyst-
kich chwilach. Według Karola Jezus podczas modlitwy ustnej, myślnej 
i kontemplacyjnej trwał długimi godzinami twarzą w twarz z Bogiem181. 
Karol de Foucauld, modląc się przez wiele godzin, doświadczał wejścia 
w misterium modlitwy Jezusa i ją opisał. Chociaż adoracja, dziękczy-
nienie, krzyk prośby o przebaczenie dla bliźnich i modlitwa błagalna 
pozostały klasycznymi formami jego modlitwy, to główny akcent był 
położony na kontemplację i prośbę o należne oddanie chwały Bogu182.

Dlatego brat Karol postanowił zawierzyć swoje życie Matce Bo-
żej i  Świętemu Józefowi, którzy stali się dla niego przewodnikami 

178 Por. MP, s. 176.
179 Por. LCF, s. 157.
180 Por. Mały brat Jezusa Moris, Żyć kontemplacją w sercu świata, Kraków 2005, s. 49.
181 Por. DP, s. 65–66.
182 Por. LCF, s. 178.
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w kontemplacji Jezusa Chrystusa. Taka postawa Karola de Foucauld 
wobec Świętej Rodziny była bardzo charakterystyczna w jego duchowo-
ści183. Karol rozpoznawał w Jezusie z Nazaretu Syna Bożego, który przez 
swoje Wcielenie stał się bratem całego rodzaju ludzkiego, solidaryzując 
się z nim przynosząc mu zbawienie (por. Hbr 2, 10–18). Chrystus stał 
się jednym z nas i nie zaprzestał być także jednym ze swoim Ojcem, 
dlatego mnich z  Nazaretu postanowił uczynić wszystko, by  poprzez 
modlitwę kontemplacyjną trwać w miłości z Bogiem i przez modlitwę 
kontynuować zbawienie świata184.

Częste rekolekcje, noce spędzone na czuwaniach przed Najświętszym 
Sakramentem były dla ojca Karola odpoczynkiem, do którego wzywał Je-
zus (por. Mk 6, 31). W samotności tych dni i nocy miał czas na medytację 
i kontemplację Jezusa. Według ojca Karola w kontemplacji chodzi o to, 
by patrzeć na Boga w ciszy, natomiast w medytacji trzeba zwracać się 
do Niego z pytaniem: co robić, mówić, myśleć, aby być Mu posłusznym. 
Medytować można więcej lub mniej, natomiast kontemplować należy 
zawsze, podążając za tym darem, który wskazuje Jezus: zawsze trzeba 
podążać za jego Duchem185.

Karol rekomendował wszystkim kontemplację i praktykowanie cnót 
ewangelicznych stosownie do trzech typów życia Jezusa: życia ukrytego, 
życia samotnego i życia apostolskiego. Jeśli Chrystus powołuje ludzi 
do życia w ubóstwie, samotności i pokucie, to także wzywa ich do życia 
w radości w modlitwie kontemplacyjnej. Modlitwa w ciszy pozwala 
głębiej kochać i wielbić Boga, a także z większą skutecznością oddawać 
się posłudze wynikającej z naszego powołania186. Stąd też Karol zachęcał 
do ograniczenia modlitwy ustnej na rzecz modlitwy myślnej, nawet 
podczas życia apostolskiego187.

183 Por. LCF, s. 157–158.
184 Por. CBA, s. 104.
185 Por. BD, s. 134.
186 Por. CSM, s. 47.
187 Por. CSM, s. 65.
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Kontemplacja polega zdaniem de Foucauld na miłosnej adoracji Boga, 
spoglądaniu na Niego, rozkoszowaniu się Bogiem, na stałym i pełnym 
miłości dostrzeganiu obecności Boga. To powinno być nieustannym za-
jęciem ludzkiego życia na ziemi i wszystkich chwil wieczności188. Ewan-
geliczne wezwanie Chrystusa: „Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie” 
(Łk 21, 36) zachęca do nieustającej kontemplacji Mistrza, tak jak On sam 
nieustannie kontemplował swojego Ojca. Wzorem kontemplacji były 
dla Błogosławionego takie postaci biblijne jak: Maria Magdalena, Maria 
siostra Łazarza, umiłowany uczeń Jezusa – św. Jan, a przede wszystkim 
Święta Dziewica po wniebowstąpieniu. Kontemplacja, zdaniem Błogo-
sławionego Karola, to „nieustanna modlitwa, trwanie oczyma duszy, 
która nigdy nie zaprzestaje wpatrywania się w Umiłowanego”189.

Kiedy Karol poprawiał i uzupełniał regułę małych braci Najświęt-
szego Serca Jezusa w czasie rekolekcji w Béni Abbès w 1902 roku, za-
pisał w niej, że Jezusowi Zbawicielowi należy się „najlepsza cząstka” 
(por. Łk 10, 38–42), czyli adoracja Najświętszego Sakramentu. Jego zda-
niem należy ją tak zharmonizować z porządkiem i aktywnością braci, 
aby mogli jak najbardziej efektywnie wykorzystać czas na prowadzenie 
życia kontemplacyjnego190.

Pisząc dziennik duchowy La dernière place, Karol wskazał wzór życia 
kontemplacyjnego, którym był oczywiście Chrystus. Jego zdaniem Syn 
Boży spędził większość czasu na milczącym uwielbianiu Boga podczas 
modlitwy kontemplacyjnej, która była Jego najbardziej wymownym 
oddaniem chwały Panu. Podczas milczącej adoracji Boga Jezus był 
ogarnięty najbardziej płomienną miłością, czyli miłością uwielbienia. 
Dopiero na drugim miejscu Jego modlitwa adoracyjna stawała się dzięk-
czynieniem, najpierw za chwałę samego Boga, później dziękczynieniem 
za ziemię i całe stworzenie, a następnie krzykiem o przebaczenie wszyst-
kich grzechów popełnionych przez ludzi, zwłaszcza tych, którzy nie 

188 Por. MP, s. 209–210.
189 IBA, s. 117.
190 Por. CS, s. 115.
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prosili o przebaczenie191. Zdaniem ojca de Foucauld Jezusowa modlitwa 
stawała się aktem żalu wobec znieważonego Boga za grzechy całego 
cierpiącego świata. Dlatego Błogosławiony zachęcał do podejmowania 
wysiłku, by modlitwa kontemplacyjna stawała się prośbą o oddanie na-
leżnej chwały Bogu. Według ojca Karola Bóg powinien być uwielbiony 
przez całe stworzenie, tak by Jego wola wypełniała się pośród ludzi, tak 
jak wypełnia się pośród aniołów: aby Jego królowanie stało się obecne 
na ziemi. Modlitwa kontemplacyjna dzięki łasce otrzymanej od Ducha 
Bożego powinna wyzwalać ze wszystkiego, co zniewala na świecie. Dzię-
ki modlitwie kontemplacyjnej mamy odkryć wolę Bożą, która najpierw 
objawiła się w Jezusie i w Jego bliskich, tak by stała się także udziałem 
wszystkich ludzi192.

Taka modlitwa, zdaniem Karola, będzie trwała wiecznie w  niebie. 
Tylko takiej modlitwy pragnie Bóg. Karol opisywał ją  jako rozmowę 
z Bogiem duszy, która bez słów spogląda na Niego, kontempluje i mi-
łuje Go spojrzeniem, w całkowitym milczeniu ust, a nawet myśli. Jego 
zdaniem najlepsza modlitwa polega na okazywaniu Bogu największej 
miłości.Cała dusza powinna być przejęta tkliwą miłością wobec Boga. 
W takiej modlitwie pełnej miłosnej akceptacji Boga dusza składa dar 
ze swego istnienia, oddając się dziękczynieniu za szczęście Boga. Po-
święcać się takiej modlitwie należy także podczas wykonywania pracy 
w  ciągu dnia. W  ten sposób można kontemplować Boga nieustają-
co, myśleć o  Nim, kochając Go193. Oczywiście w  ścisłym sensie mo-

191 Por. K. de Foucauld, Kontemplacja, dz. cyt., s. 157.
192 Por. DP, s. 66–67.
193 Por. LC, s. 88–89. Oto przykład takiej modlitwy: „Przychodzę z rana o czwartej 

trzydzieści, by mówić sobie: jeszcze cztery godziny mogę spędzić przed ołtarzem, nie 
robiąc nic innego, jak tylko patrząc na dobrego Boga. Potem, o wpół do jedenastej, 
jak słodko jest powiedzieć sobie: godzina i kwadrans przed ołtarzem, by patrzeć na 
Ciebie, Panie! Potem o trzeciej: pół godziny, Boże, na to, bym odpoczął, patrząc 
na Ciebie! Potem o piątej, jak niezwykle słodko jest, gdy zbliża się koniec pracy, 
trwać u Twych stóp, myśląc o tym, że aż do następnego dnia nie będzie nic innego 
do roboty, jak tylko pozostawać blisko Ciebie, patrząc na Ciebie, odpoczywając 
u Twych stóp, i myśleć o Tobie, gdziekolwiek bym był. Och! jaka słodycz nad 
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dlitwa kontemplacyjna jest modlitwą bierną i  niezasłużonym darem 
od  Boga. Jednak przez życie w  wierności Bogu i  modlitwie można 
usuwać przeszkody, które nie pozwalają człowiekowi otworzyć się na  
działanie Boga194.

Podsumowując rozdział drugi tej rozprawy dotyczący metodologii 
modlitwy Karola de Foucauld, należy stwierdzić, że wraz z dojrzewa-
niem wiary i rozkwitem jego życia duchowego doskonaliła się także 
umiejętność modlitwy195. Błogosławiony Karol wskazał, że istotą jego 
modlitwy było otwarcie się na światło Boga, szczególnie przez poddanie 
się pod kierownictwo Ducha Świętego, który udzielał mu łask w mo-
dlitwie przed Najświętszym Sakramentem i podczas medytacji Pisma 
Świętego, ubogaconej lekturą wielkich mistrzów życia duchowego.

Dzięki tym lekturom Karol odkrył ważne przymioty modlitwy; zali-
czył do nich: wiarę, miłość do Boga, posłuszeństwo Jego słowu, synow-
skie zaufanie, które pozwalało mu prosić Boga o realizację wielkich 
pragnień, przede wszystkim modlitwy o zbawienie siebie i wszystkich 
ludzi. Ojciec Karol czynił to za pomocą czterech podstawowych rodza-
jów modlitwy. W adoracji Boga główny akcent położył na uwielbianie 
Go i oddanie Jezusowi jak największej chwały, aby pocieszyć Jego Serce. 
W modlitwie dziękczynienia zwrócił uwagę na wdzięczność za wszel-
kie dobrodziejstwa Boga, zwłaszcza za dar swojego życia, nawrócenia 
i życia zakonnego, a także za sakramenty święte: chrzest święty, pierw-
szą komunię świętą i kapłaństwo. Poczucie zmarnowania łaski Bożej 
i darów Bożych skłaniało ojca de Foucauld do aktu skruchy za grzechy 

słodyczami. O Boże, ponad piętnaście godzin nie mieć nic innego do roboty, jak 
tylko patrzeć na Ciebie i mówić Ci, że Cię kocham! Och! szczęście! Och! jak dobrze 
jest być tu, ukrytym w tajemnicy Twojego oblicza! Błogosławieni, którzy mieszkają 
w domu Twoim, Panie!… Błogosławieni ci, którzy są za dnia przed Twoim taber-
nakulum! Z jaką słodyczą dajesz mi to odczuć!” (MP, s. 403). 

194 Por. J. Machniak, Mistyczny wymiar duchowości chrześcijańskiej, [w:] Teologia 
duchowości katolickiej, red. W. Słomka, Lublin 1993, s. 322.

195 Por. J. Kiciński, Człowiek wiary człowiekiem modlitwy, [w:] Wiara w doświadcze-
niu Świętych Karmelu. XVI Dni Duchowości 10–13 maja 2013, pod red. J. Gogoli, 
Kraków 2014, s. 92–97.
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swoje i całej ludzkości. W modlitwie prośby pamiętał zarówno o całej 
wspólnocie Kościoła, która potrzebowała rozmaitych łask Bożych, jak 
i o duszach zmarłych. Najsłynniejsza modlitwa Karola de Foucauld, 
Modlitwa oddania, stała się jego sposobem zjednoczenia z Sercem Je-
zusowym, by jak najlepiej Go naśladować. Warto zauważyć, że Karol 
de Foucauld napisał własny komentarz do szczególnej modlitwy-prośby 
Ojcze nasz. Podkreślił jej uniwersalność obejmującą wszystkich ludzi, 
zwłaszcza tych, którzy odeszli od wspólnoty Kościoła. Wzywał, aby nie 
wykluczać z niej modlitwy za muzułmanów.

Zarówno modlitwa ustna, jak i modlitwa myślna, zarówno indywi-
dualna, jak i wspólnotowa wzajemnie ubogacały jego życie duchowe, 
które rozumiał jako spotkanie z Bogiem, którego pragnął coraz bar-
dziej kochać. Podkreślając ważność modlitwy, brat Karol zwracał uwagę 
na jej istotną rolę w przezwyciężaniu trudności w modlitwie, zwłaszcza 
oschłości duchowej. W modlitwie ustnej radził pamiętać, by najpierw 
z zaangażowaniem modliło się serce, później usta. Zdaniem Błogosła-
wionego Karola należy dołożyć wszelkich starań, aby każda modlitwa 
skłaniała nas do posłusznego przyjmowania woli Największej Miłości.

Modlitwę dyskursywną pustelnik Karol udoskonalił przez pisanie 
medytacji uwzględniającej wszystkie etapy lectio divina, co pozwalało 
mu „zatrzymać umysł przy słowie Bożym”, z którego czerpał instruk-
cje do swego postępowania. Jego zdaniem modlitwa ma być prostym 

„krzykiem serca” skierowanym do miłującego nas Boga.
Pokonując rozmaite trudności w  modlitwie, ojciec de  Foucauld 

pragnął stać się szaleńcem Bożej mądrości, która przemieniała jego 
osobowość, podporządkowując wszystko realizacji ostatecznego celu: 
czynieniu wszystkiego dla chwały Bożej. Ostatecznie samotność, odwaga 
i wytrwałość w modlitwie oraz ubóstwo ducha pozwalały mu żywić 
nadzieję na obdarowanie go łaskami przez dobrego Ojca, który im bar-
dziej jesteśmy zagubieni, tym bardziej skłonny jest nas nimi obdarować.

Zdobyte umiejętności medytacji słowa Bożego pomogły ojcu Karo-
lowi de Foucauld umocnić się w sztuce modlitwy. Jej głębia ukazała się 
w modlitwie kontemplacyjnej, która stała się w jego życiu najlepszym 
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sposobem doskonalenia się w miłości do Boga i całkowitego przylgnięcia 
do prawd wiary i Boskiej Osoby Jezusa Chrystusa. To On stał się dla 
niego wzorem bezgranicznej kontemplacji Boga. Ojciec de Foucauld 
wierzył, że dzięki modlitwie kontemplacyjnej w mistyczny sposób bę-
dzie mógł uczestniczyć w modlitwie samego Chrystusa, modląc się 
o zbawienie swoje i wszystkich ludzi196.

W rozdziale trzecim tej rozprawy zostanie ukazane, jak Eucharystia 
i pobożność eucharystyczna stała się podstawowym źródłem życia mo-
dlitewnego Karola, które najgłębiej umożliwiło mu pełne zjednoczenia 
z Bogiem.

196 Por. T. Paszkowska, Komunikacje mistyczne, [w:] Leksykon duchowości katolickiej, 
dz. cyt., s. 424–427.



ROZDZIAŁ III 
Modlitwa eucharystyczna 
Karola de Foucauld

W centrum duchowości chrześcijańskiej znajduje się Eucharystia. Jest 
Ona źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Wierni, uczestnicząc 
w Niej, składają Bogu boską Żertwę ofiarną, a wraz nią samych siebie1. 
Takie rozumienie Eucharystii było charakterystyczne dla pobożności 
XIX wieku. Zapoczątkował je w Rzymie w 1810 roku kanonik M. Jacques 
Sinibaldi, a wprowadził w Paryżu w 1844 roku biskup Augustin de la 
Bouillerie. Nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu, która odby-
wała się w wielu kościołach we Francji, była propagowana w tym kraju 
przez osobę świecką, Marię Martę Emilię Tamisier (1834–1910), która 
chciała zagwarantować „ocalenie narodu przez Eucharystię”2. Z pomocą 
świeckiego katolika Philiberta Vrau (1829–1905) podjęła się zorganizowa-
nia i sfinansowania I Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, 
który odbył się z rekomendacji papieża Piusa IX w Lille, we Francji, 
dniach 28–30 czerwca 1881 roku, pod przewodnictwem miejscowego 
biskupa Henry’ego Monniera3. Następne kongresy międzynarodowe 
organizowano co roku, później co dwa lub co cztery lata. Za życia Ka-
rola de Foucauld odbyło się ich 25, głównie we Francji, i one zapewne 
miały dla jego religijności ogromne znaczenie. Choć ojciec Karol nie 
wspomina o tym wprost, to jednak należy przyjąć, że treść teologiczna 
refleksji kongresów nad Eucharystią musiała wpływać na tzw. przedro-
zumienie4 jego duchowości eucharystycznej.

1 Por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 11.
2 Por. G. Bédouelle, Szczęśliwi zaproszeni na ucztę Baranka, „Communio” 1986 

nr 1, s. 9.
3 Por. G. Bédouelle, Szczęśliwi zaproszeni na ucztę Baranka, dz. cyt., s. 9.
4 Por. Ch. A. Bernard, Wprowadzenie do teologii duchowości, dz. cyt., 1996, s. 48.
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3.1. Teologiczne podstawy modlitwy 
eucharystycznej Karola de Foucauld

Duchowość eucharystyczna Karola de  Foucauld sięgała dogmatu 
o realnej obecności Jezusa w Eucharystii, potwierdzonej przez Sobór 
Trydencki5, i stała się najbardziej autentyczną formą jego spotkania 
z Chrystusem. To z niej jak z nadprzyrodzonego źródła działania łaski 
brat Karol czerpał moc do swego zjednoczenia z Bogiem, do służby 
bliźnim i do realizacji swojego życia duchowego6. Msza święta i ado-
racja Najświętszego Sakramentu były dla niego środkami do modlitwy 
uwielbienia i dziękczynienia Bogu, jego własnego uświęcenia i do pro-
wadzenia działań apostolskich7. Począwszy od 1886 roku Karol de Fou- 
cauld odwiedzał bazylikę Sacré-Coeur i inne kościoły Paryża, w których 
każdego dnia był wystawiony Najświętszy Sakrament. Po swoim na-
wróceniu, w czasie studiów teologicznych na Papieskim Uniwersytecie 
Gregoriańskim, przed przyjęciem święceń kapłańskich, pisząc do swo-
jego kierownika duchowego ojca Huvelina, z przekonaniem stwierdził, 
że „nic nie uwielbia Boga bardziej na ziemi niż ofiara Eucharystyczna”8.

Przesłanie duchowe brata Karola dotyczące Eucharystii zawarte 
w jego pismach było oryginalne i wyprzedzające epokę. Do dziś jego 
medytacje, zapisywane dla łatwiejszego skupienia myśli przed Najświęt-
szym Sakramentem, mają dla nas ogromną wartość. Sięgając po pisma 
duchowe Błogosławionego Karola de Foucauld, czytelnik znajdzie wiele 
myśli, które odnajduje także w doktrynie Soboru Watykańskiego II, 
zwłaszcza w Konstytucji o liturgii świętej9. Dlatego Ojciec Święty Jan 

5 Por. Sobór Trydencki, sesja XIII, O Eucharystii, rozdz. V, kan. 6, [w:] Breviarium 
fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, oprac. S. Głowa, I. Bieda, Poznań 
1988, s. 397–406.

6 Por. CFA, s. 558.
7 Katechizm Kościoła Katolickiego, dz. cyt., 1358. 
8 Por. CH, s. 215.
    9 Por. Jan Paweł II, list Mane nobiscum Domine, 7.
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Paweł II przypomniał, że Eucharystia jest Chrystusem, który daje się 
nieustannie, budując nas jako Jego Kościół. W sugestywnym ruchu ko-
łowym pomiędzy Eucharystią, która buduje Kościół, i samym Kościołem, 
który sprawuje Eucharystię, pierwotną przyczyną jest ta, która wyraża 
się w stwierdzeniu: Kościół może celebrować i adorować tajemnicę 
Chrystusa obecnego w Eucharystii właśnie dlatego, że sam Chrystus 
dał się nam w niej pierwszy, poprzez ofiarę Krzyża10. Również ducho-
wość eucharystyczna brata Karola jest ciągle inspiracją do spotkania 
się ze Zbawicielem, który nadal ofiarowuje się ludzkości jako źródło 
Boskiego Życia.

3.1.1. Eucharystia jako ofiara Chrystusa

Sakrament Eucharystii był dla Karola de Foucauld uobecnieniem ofiary 
krzyża, mającej swój ostateczny sens w poleceniu Pana, który w wigilię 
swej męki nakazał: „Czyńcie to na moja pamiątkę” (por. 1 Kor 11, 24–25).  
Analizując i medytując teksty biblijne, Karol widział w Eucharystii 
centrum roku liturgicznego chrześcijan, upamiętniające dzień śmierci 
i zmartwychwstania Chrystusa. Według niego Pascha żydowska była 
zwiastunem Paschy Pana i spełnieniem zapowiedzi Starego Testamentu11. 
Zdaniem ojca Karola, aby radość chrześcijan była pełna, Bóg w swej 
dobroci uczynił z sakramentu Eucharystii „Dobro nad wszystkimi in-
nymi dobrami”12, jakie zawierają się w pozostałych sakramentach. Jest 
tak dlatego, ponieważ Chrystus w Eucharystii daje nam Siebie samego 
w sposób najbardziej obfity13. Eucharystia to On sam, który przycho-
dzi na ołtarz tak realnie, jak przyszedł do żłóbka. Według ojca Karola 
święta Eucharystia to cały Jezus Chrystus, to absolutnie prawdziwy 
Bóg i prawdziwy Człowiek14. Brat Karol kontemplował Jezusa, którego 

10 Por. Jan Paweł II, enc. Redemptor hominis, 20; Jan Paweł II, List apostolski Domicae 
cenae, 3.

11 Por. QRD, s. 292.
12 MP, s. 55.
13 Por. MP, s. 50.
14 Por. CFA, s. 558.
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nazywał Ukochanym Bratem i Panem, i odkrywał Jego realną obecność 
w Sakramentalnej Ofierze Eucharystii, która objawia mu miłość „aż 
do końca” (J 13, 1) – miłość, która nie zna miary15.

Od momentu nawrócenia Karol rozpoznawał w Eucharystii Jezusa – 
Słowo Wcielone. Ten aspekt kontemplacji Eucharystii jako uniżenia się 
Jezusa, Jego ubóstwa, widział zarówno podczas sprawowania Najświęt-
szej Ofiary, jak i wtedy, gdy przyjmował Go w Komunii Świętej. Jezus 
w Eucharystii to ubogi Jezus z Betlejem, ukrywający się w Nazarecie czy 
wzgardzony na Kalwarii16. To ten sam Bóg i człowiek, Jego Ciało i Jego 
Dusza, które składał Bogu Ojcu w ofierze, dla Jego chwały i dla naszego 
zbawienia, i który rzeczywiście ofiarował się tak, jak na Kalwarii17.

Dla brata Karola Święta Hostia była Ciałem i Krwią Chrystusa18, która 
stawała się „koniecznym chlebem łaski”19, koniecznym dla należytego 
uwielbienia Boga i dla zbawienia człowieka20. Ciało i Krew Chrystusa 
to nieodwołalny dar Boży21, którego wartość zawiera się w tym, że Bóg, 
dając ludziom Eucharystię, ofiaruje im samego Jezusa, a wraz z Nim ży-
cie wieczne22. Słabości i nieszczęścia kondycji ludzkiej, choć są przeszko-
dami w życiu duchowym, dzięki Jezusowi, który ustanowił Eucharystię 
w swej pokorze i przez swoją miłość, mogą zostać oddalone i pokonane. 
Chrystus jest obecny w Hostii aż do końca świata i ani cierpienia, ani 
prześladowania nie są w stanie odsunąć nas od Jego miłości23.

W świętej Eucharystii „Jezus jest cały, cały Żyjący, mój Umiłowany 
Jezus”24. Wszystko inne jest tylko śmiertelnym stworzeniem. Tajem-
nica Eucharystii to  „tajemnica nieskończonej miłości tak głębokiej, 

15 Por. Jan Paweł II, enc. Ecclesia de Eucharistia, 11.
16 Por. J.-F. Six, Itinéraire spirituel…, dz. cyt., s. 65.
17 Por. RD, s. 143–148.
18 Por. DS, s. 55.
19 DS, s. 55.
20 Por. DS, s. 55.
21 Por. DS, s. 189.
22 Por. DS, s. 189.
23 Por. J.-F. Six, Itinéraire spirituel…, dz. cyt., s. 149.
24 Por. BD, s. 76–77.
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że  jej bezmiar natychmiast pociąga nas za  Chrystusem”25. Dlatego 
ojciec de Foucauld stwierdzał, że prawdziwa religijność, która odnosi 
się do Boga, musi być również nieskończona, a to jest możliwe tylko 
przez połączenie wszystkich aktów ludzkiej religijności, na wszystkich 
etapach życia duchowego, z  samą naturą świętej Eucharystii. W  ten 
kult Boga włącza się również całe dzieło stworzenia i  choć „ziemia, 
Słońce, Księżyc i gwiazdy są nicością wobec Świętej Hostii”, to Ona je  
z niej wyciąga26.

Przyjmowanie Komunii Świętej przebóstwia nasze ciała i dusze, wy-
pełniając nas nieskończonością27. Wobec Chrystusa w  Najświętszym 
Sakramencie „wszyscy królowie ziemi są jak nicość”28. Tę Świętą Hostię, 
która jest Bogiem Żyjącym i naszym Zbawicielem29, kapłani powinni 
ofiarować na ołtarzu Jego Ojcu, tak jak On się ofiarował na ostatniej 
wieczerzy, dla chwały Ojca i zbawienia wszystkich ludzi30. Eucharystia 
jest Boskim Ciałem31, które ofiarowane nam przez Chrystusa pozwala 
żywić uzasadnioną nadzieję otrzymania łaski Bożej w  tym świecie 
i chwały życia wiecznego w świecie przyszłym32.

Według Karola de Foucauld Chrystus w Eucharystii przez swoje wcie-
lenie, mękę, krzyż i zmartwychwstanie dał nam miłość, miłosierdzie 
i nieskończoną dobroć, które płyną z Jego Serca przebitego dla nas33. 
Biorąc pod uwagę wspaniałość i ogrom tych misteriów zbawczych, nie 
ufać Bogu i Jego darom byłoby największym niepowodzeniem człowie-
ka, większym niż jego osobista kompromitacja34. W Eucharystii Jezus, 
ofiarując się ludziom, daje im swoje Ciało i Krew, swoją duszę ludzką 

25 Por. BD, s. 87.
26 Por. BD, s. 145.
27 Por. BD, s. 204.
28 Por. CFA, s. 55.
29 Por. DP, s. 90–95.
30 Por. SD, s. 60.
31 Por. DS, s. 189.
32 Por. DS, s. 280.
33 Por. DS, s. 283.
34 Por. DS, s. 283.
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i swoje Bóstwo, wszystko, kim jest35. Jezus ofiarowuje się całkowicie 
wszystkim po to, aby każdy wierny mógł Go otrzymać. Brat Karol pytał 
retorycznie, czy Ten, który daje Siebie samego każdemu z nas w sposób 
całkowicie pełny, może chcieć odmówić nam czegoś. Jego zdaniem 
ze względu na wartość ofiary krzyżowej Chrystusa należy bez namysłu 
i zdecydowanie z całkowitą ufnością prosić o wszelkie dobro, oczekując 
otrzymania całkowitej łaski i chwały36.

Przyjęcie Jezusa Eucharystycznego w Komunii Świętej ofiarowanego 
w czasie mszy sprawiało, że mnich Karol żył w samym wnętrzu Boga 
i dzięki temu istniał37. Zjednoczenie z Chrystusem dokonujące się przez 
spożywanie Komunii Świętej powoduje, że Jezus przez swoje Bóstwo 
zamieszkuje w człowieku i nosi Go w sobie38. Dzięki temu dusza czło-
wieka, odkupiona Jego Krwią, zostaje obmyta z brudu grzechu i roz-
jaśniona pełnią należnej jej świętości jako podobieństwo do Boga39. 
Człowiek oblany Krwią Syna Bożego, którego przyjmuje w komunii, 
całkowicie staje się przybranym dzieckiem Bożym. Boska Krew Baranka 
przywraca człowiekowi godność dziecka Bożego i staje się środkiem, 
który chroni go od śmierci wiecznej40. Dlatego zdaniem brata Karola 
przyjmowanie Eucharystii budzi poczucie ogarnięcia troskliwością ca-
łej osoby człowieka. Dlatego „brat powszechny”41 ofiarował Komunię 
Świętą za wszystkich ludzi, składał ich jak ofiarę u stóp tabernakulum  
i modlił się, aby dzięki zanurzeniu w tajemnicy męki Chrystusa mogli 
doświadczać mocy Jego odkupienia42.

35 Por. DS, s. 299.
36 Por. DS, s. 285.
37 Por. CFA, s. 390.
38 Por. CFA, s. 422.
39 Por. CFA, s. 558.
40 Por. QRD, s. 292.
41 Por. A. Pronzato, Ziarno pustyni – Karol de Foucauld, t. 2, Beni-Abbè, Tamanrasset, 

podróże po Francji i śmierć, przeł. M. Osocha, Kraków 2006, s. 73.
42 Por. QRD, s. 90.
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Spożywanie Chrystusa w Komunii Świętej tak przemienia człowieka, 
że „Bóg niezmierzony czyni z nas świątynię Ducha Świętego”43. To jed-
nak nie jedyna świątynia, w której człowiek doświadcza Boga: jest nią 
przecież również świątynia całego wszechświata44 – „w Nim porusza-
my się i jesteśmy” (Dz 17, 27–28). Stąd brat Karol wyrażał Bogu dzięk-
czynienie za ofiarę eucharystyczną, dzięki której Bóg napełniał go swą 
obecnością i poił swoją łaską całą ziemię. Jego obecność w człowieku 
przez misterium eucharystyczne jest największym ludzkim bogactwem. 
W niej człowiek wciąż trwa i będzie trwał aż do skończenia świata45.

Zdaniem ojca de Foucauld dusza chrześcijanina, który przyjął Eu-
charystię, zostaje poślubiona Boskiemu Oblubieńcowi nie tylko przez 
miłość i przez łaskę Bożą, lecz także przez Ciało Jezusa, który wydał 
samego siebie, powierzył się człowiekowi i w ten sposób „posiadł jego 
duszę”, jak Oblubienica „posiada Oblubieńca”46. Chrystus Oblubieniec 
kocha wszystkich ludzi miłością oblubieńczą „aż do końca” (por. J 13, 1),  
przelewając swoją Krew za wszystkich i ofiarując wszystkim Świętą 
Hostię47.

Wobec tego właściwą postawą chrześcijanina winna być kontempla-
cja Pana w świętej Eucharystii, a zwłaszcza Jego woli ofiarowania się 
za nas48. Według brata Karola podczas mszy świętej Pan składa siebie 
w ofierze za nas, ofiarując się Ojcu, my natomiast w komunii sakra-
mentalnej i duchowej ofiarowujemy się przez Niego na chwałę Jego 
Ojca, dla pocieszenia Jego Serca i dla zbawienia wszystkich ludzi49. Tak 
przeżywana przez Karola de Foucauld msza święta była dla niego źró-
dłem otrzymania „obfitego kielicha radości”, który był źródłem Bożej 
miłości. Jej miarą jest dobro, jakiego Bóg chce dla ludzi, a obdarza ich 

43 MP, s. 225.
44 Por. MP, s. 225.
45 Por. MP, s. 282–283.
46 Por. CSM, s. 251–252.
47 Por. PFJ, s. 158.
48 Por. LBA, s. 248.
49 Por. EJ, s. 141.
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nim w nieskończoność. Ten „kielich radości wiecznych jest kielichem 
nieogarnionej kontemplacji boskich doskonałości”, zatem jeśli kocha 
się Boga nieskończenie, znajdzie się nieskończoną radość: szczęście 
dokładnie równe miłości do Niego50.

3.1.2. Eucharystia jako sakramentalna obecność Chrystusa

Jezus przez świętą Eucharystię daje nam w chwili spożywania Komu-
nii Świętej samego siebie pod postaciami chleba i wina51. Kielich Krwi 
Chrystusa staje się kielichem zbawienia, podobnie jak ukryte pod po-
stacią chleba Jego Ciało staje się chlebem zbawienia52. Jestestwo Pana 
Jezusa zawiera się w świętej Eucharystii w dwóch naturach: Boskiej 
i człowieczej53. Jezus jest w Niej absolutnie cały, a Jego obecność jest 
tak wyjątkowa, że można ją porównać tylko z Jego obecnością w nie-
bie54. Należy sobie więc uświadomić, że Komunia Święta jest cenniejsza 
od życia, cenniejsza od wszystkich dóbr świata, ponieważ to Bóg sam 
w sobie. Dlatego może On uczynić dużo więcej przez łaskę niż przez 
jakiekolwiek inne dobra, o które prosimy55.

Według Karola wszyscy ludzie powinni poznać prawdziwy Chleb, 
świętą Eucharystię, aby była dla nich pokarmem codziennym56. To roz-
poznanie Chrystusa w Eucharystii jest łaską, którą trzeba już tu na 
ziemi dobrze wykorzystać, by osiągnąć szczęście wieczne57. Ta sakra-
mentalna uczta jest źródłem obecności Chrystusa, którego możemy 

„dotykać, pieścić, przyjmować ustami, aż wejdzie do naszej głębi, do na-
szego wnętrza”58. Chleb Eucharystyczny jest ponad wszystkimi innymi 

50 Por. MP, s. 402.
51 Por. VN, s. 93.
52 Por. BD, s. 37–40.
53 Por. DP, s. 90–95.
54 Por. DP, s. 90–95.
55 Por. DP, s. 90–95.
56 Por. EJ, s. 111.
57 Por. DS, s. 285.
58 Por. CFA, s. 382.
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substancjami. To jest Chleb Nadprzyrodzony, tylko on jest absolutnie 
konieczny, aby osiągnąć cel, jakim jest wieczność. Jest niezbędny i jak 
łaska jest dla wszystkich nieodzowny. Komunia Święta jest dobrem 
nad dobrami, jest dobrem ponad inne dobra, bo to jest „bardzo święta 
Eucharystia”59 (por. Mt 7, 11).

Ponadto trzeba zauważyć, że prosząc o ten pokarm, prosimy o po-
dwójny chleb: chleb łaski i chleb Eucharystii60. Przyjęcie świętej Eucha-
rystii sprawia, że otrzymujemy dar wydobywający się z samego Bożego 
Serca, a jest nim Boska Krew Baranka. To Ona jest prawdziwie „Bożym 
środkiem”, dzięki któremu Baranek Boży obmywa nas z grzechu i obda-
rza nas godnością dzieci Bożych; to Ona chroni nas od śmierci wiecz-
nej61. Ojciec de Foucauld odwoływał się tu do postaci Dobrego Pasterza, 
który dając świętą Eucharystię, da swoim owcom „pokarm pokarmów”, 
jakim winny one „utuczyć się”, aby otrzymać życie wieczne62.

Pokarmem ściśle łączącym się z Eucharystią było dla brata Karola 
także słowo Boże63. Według niego słowo Boże należy kontemplować, 
bo odsłania ono misteria życia Syna Bożego. Znajomość Pisma pozwala, 
przez zainspirowanie Jego Duchem, głębiej przeżywać misterium mszy 
świętej64. Tak przeżywana Eucharystia jest wyjątkowa i, jak stwierdza 
ojciec Karol, „byłoby wielkim szaleństwem szukać Jezusa tam, gdzie 
Go nie ma, zamiast rzucić Mu się do stóp tam, gdzie jest; Jezus jest 
w tabernakulum, tam jest nasze wszystko, tam jest niebo”65.

Z  tego powodu najbardziej wyróżniony jest kapłan, bo  trzyma 
w swych dłoniach Ciało i Krew Jezusa, by dawać Go wiernym, by kar-
mić Nim Jego dzieci, by zachęcać je do adorowania i kochania Go całym 

59 Por. EJ, s. 64–65.
60 Por. QRD, s. 101–102.
61 Por. QRD, s. 292.
62 Por. C. de Foucauld, Aux plus petits de mes frères [dalej: PF], Paris 1977, s. 118 

(Oeuvres Spirituelles du Père Charles de Foucauld).
63 Por. QRD, s. 34.
64 Por. LBA, s. 248.
65 Por. MP, s. 233–234.
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sercem66. Kapłan i wierni są wezwani, by okazywać Jezusowi największą 
cześć i najpiękniejsze nabożeństwo przez ofiarę mszy świętej, która jest 
najdoskonalszym hołdem, jaki ludzie mogą oddać Trójcy Świętej, jaki 
mogą oddać Chrystusowi obecnemu w Eucharystii67. Podczas tych od-
wiedzin Boga, które dokonują się w sprawowanej przez kapłana ofierze, 
sakrament Ciała i Krwi Jezusa staje się Pokarmem i Napojem, który 

„nasyca całą ziemię”68. Święte Ciało Pana i Jego Krew są największym 
bogactwem świata, bo one pozwalają nam „zanurzać się i pić ze źródła 
Bożej miłości”69. Jednak jedynie kapłan na mocy sakramentalnego przy-
wileju może szczególnie dziękować Jezusowi za ten dar, za ten pokarm, 
bo  tylko on  w  specyficzny sposób może „w  Twoje imię, całkowicie 
ofiarować Ciebie, Bogu samemu”70. Sakrament Eucharystii jest chlebem 
łaski, bez której dusza nie może żyć w żadnym momencie, bo to On żyje 
w niej, to On sprawia, że przychodzi do niej Jego królestwo, tak by to 
już nie żył sam człowiek, lecz by On żył w nim71. Z tego powodu brat 
Karol prosił Boga, aby tego chleba, tego pokarmu udzielał wszystkim 
nieustannie72. Człowiek, przyjmując Go, przyjmuje absolutnie całe 
Istnienie: Boga-Człowieka73. Eucharystia jest darem Jezusa dla chrze-
ścijanina, bo  to On  sam w  sposób nadzwyczajny wychodzi na  jego 
spotkanie, napełnia go miłością, a człowiek dzięki tej miłości zostaje 
uzdolniony do miłowania innych ludzi74. Zdaniem ojca de Foucauld 
spożywanie Eucharystii w  duchu dziękczynienia i  uwielbienia Boga 
prowadzi do zjednoczenia z Nim, aż do widzenia uszczęśliwiającego 
w  niebie75. Należy podjąć trud posłuszeństwa Bogu, który nakazuje 

66 Por. SD, s. 60.
67 Por. MP, s. 269–270.
68 Por. MP, s. 400.
69 MP, s. 283.
70 Por. MP, s. 282–283.
71 Por. MP, s. 231–232.
72 Por. CSM, s. 271.
73 Por. CE, s. 95–96.
74 Por. J.-F. Six, Itinéraire spirituel…, dz. cyt., s. 107–108.
75 Por. IBA, s. 69.



Modlitwa�eucharystyczna�Karola�de Foucauld� 135

spożywać Komunię Świętą, bo  z  tym darem łaski Boskiej nie da  się 
porównać jakiegokolwiek innego dzieła, które wydaje się wielkie76.

To Jezus w Eucharystii „układa wszystko, co dobre” dla duszy czło-
wieka77. Dlatego najszczęśliwszymi ludźmi na świecie są ci, którzy pod 
swoim dachem, w domach zakonnych, w cieniu ołtarza i tabernakulum 
mogą zasypiać, mając obok Jego „święte człowieczeństwo”78. Pod zna-
kiem łamanego chleba mały brat Karol dostrzegł Tego, który jako ubogi 
wyszedł na spotkanie z człowiekiem i który nie przestaje w ten sposób 
kroczyć pośród nas.

3.1.3. Eucharystia jako dziękczynienie  
i uwielbienie Boga

Zdaniem Karola de Foucauld Eucharystia jest ofiarą dziękczynienia 
i uwielbienia Boga Ojca79. Karol dziękował Jezusowi Chrystusowi za do-
bra, które On uczynił, zwłaszcza za to, że ofiarował Siebie na krzyżu 
swojemu Ojcu. W Komunii Świętej Jezus jednoczy wiernych w uwiel-
bieniu Ojca, składając Mu wszystkie dobra, jakie zawierają się w akcie 
stworzenia, ale na sposób uniżony i dużo mniej chwalebny ze względu 
na swoją obecność pod postaciami chleba i wina80. Brat Karol dziękował 
Chrystusowi, że otrzymał w mszy świętej i w Komunii Świętej więcej, 
niż sam ofiarował81. Stwierdzał, że otrzymywał „Nieskończonego i nie-
skończoność”82. To przez Jezusa Chrystusa, w Jego imię, w ofierze mszy 
świętej celebrowanej przez kapłana, który jest Jego właściwym repre-
zentantem83, czyni dziękczynienie doskonałym, bowiem składa Bogu 

76 Por. IBA, s. 118–120.
77 Por. QRD, s. 134.
78 Por. QRD, s. 236.
79 Por. MP, s. 269–270.
80 Por. BD, s. 37–40.
81 Por. IBA, s. 118–120.
82 Por. BD, s. 38.
83 Por. BD, s. 37–40.
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ofiarę śmierci i zmartwychwstania Syna Bożego84. Na mocy święceń 
kapłan może godnie podziękować Bogu, ponieważ ofiarowuje Chry-
stusa, który jako jedyny jest ofiarą godną samego Boga. Składając Naj-
świętszą Ofiarę mszy świętej, kapłan może podziękować Bogu za trud 
pracy, za wszechogarniającą miłość Boską, która płynie ze Świętego 
Serca Jezusowego. Msza święta jest podziękowaniem za wszystkie dary 
Boga, które wyraża On sobie samemu, ponieważ „Bóg ofiaruje Siebie 
Samego w całości”, a jest to dziekczynienie doskonałe, bo cena ofiary 
jest doskonała i nieskończona85.

Dziękczynienie obejmuje także podziw dla dobroci Boga, który dając 
nam jako pokarm Jezusa, Boga-Człowieka, ukazuje nam misterium, 
przez które umiłował nas do końca86. To w Komunii Świętej tak napraw-
dę jesteśmy jednym z Nim i całkowicie w Nim87. Dlatego kiedy człowiek 
stoi przed Najświętszym Sakramentem, pierwszym jego słowem powin-
no być zawsze „dziękuję”88.

Dziękczynienie za dar Najświętszej Eucharystii i za łaski z niej płynące 
jest obowiązkiem chrześcijanina. Zdaniem ojca de Foucauld to sposób, 
by poznać Jej wartość i oddać Bogu wszelką cześć, do jakiej jesteśmy 
zdolni89. W przeciwnym razie człowiek będzie odczuwał pustkę egzy-
stencjalną wobec wszystkich dostępnych przyjemności tego świata90. 
Dlatego brat Karol z wielką radością przyjął decyzję Ojca Świętego, który 
zezwolił mu na celebrowanie mszy świętej w krainie Tuaregów bez 
usługujących i asystujących91.

84 Por. BD, s. 37–40.
85 Por. BD, s. 87.
86 Por. BD, s. 135.
87 Por. BD, s. 204.
88 Por. EJ, s. 113. Karol modlił się: „Dziękuję za bycie u Twoich stóp, mój Boże, u stóp 

Twojego Ciała, przed Tobą! Dziękuję!, że pozwoliłeś mi modlić się do Ciebie, mówić 
do Ciebie, patrzeć na Ciebie, trwać w Tobie”.

89 Por. MP, s. 269–270.
90 Por. IBA, s. 167–168.
91 Por. CT, s. 87. Miało to miejsce w Boże Narodzenie 1908 roku w Tamanrasset. 
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Dla ojca de Foucauld dziękczynienie Bogu za Eucharystię ściśle łą-
czyło się z Jego uwielbieniem. Karol często podkreślał, że Eucharystia 
powinna być odprawiana ze względu na Boga samego, na Jego chwałę, 
ponieważ Jego imię o tyle będzie uwielbione przez każdego człowieka 
i przez wszystkich ludzi, o ile przyjmujący Eucharystię przyjmą tę ła-
skę jako pomoc do zbawienia92. Dlatego brat Karol prosił o oczy wiary, 
by widzieć zawsze w Eucharystii Zbawiciela ukrytego w Świętej Hostii, 
którego chciał uwielbiać miłością tak wielką, aby „oszołomiony Nim, 
był zdolny zginąć u stóp Świętego Ciała Boskiego”93.

Karol de Foucauld uwielbiał Boga w trzech tabernakulach. Pierw-
szym z nich był wszechświat, gdzie Bóg spoglądał na niego, towarzysząc 
mu w jego codzienności94. Drugim tabernakulum było tabernakulum 
w jego kaplicy, gdzie Bóg od poranka aż do wieczora obdarzał go swym 
błogosławieństwem95 – takimi miejscami są także niezliczone taberna-
kula i ołtarze, na których każdego dnia Chrystus ofiaruje się za ludzkość, 
gdzie Bóg jest zawsze z nami96. Konieczne jest, aby na tę miłość Jezusa 
odpowiadać swoją miłością, miłością większą niż śmierć97. Trzecim 
tabernakulum było serce mnicha Karola. Kiedy przyjmował Komunię 
Świętą, dotykając Chrystusa swoimi ustami, doświadczał obecności 
Boga w sobie, a siebie w Bogu98. Jak pisał: „przyjęta Komunia Święta 
sprawia, że ludzie stają się częściami Jezusa, tworząc z Nim cieleśnie 
jedno, uwielbiając Boga w swych ciałach i duszach”99.

Uwielbienie Boga wyrażało się także w jego życiu poprzez gorliwość 
w uczestniczeniu w ofierze mszy świętej i we wspólnych modlitwach 

92 Por. DS, s. 55.
93 Por. DS, s. 189.
94 Por. CFA, s. 558.
95 Por. CFA, s. 422.
96 Por. CSM, s. 43.
97 Por. BD, s. 181.
98 Por. CFA, s. 374.
99 Por. PF, s. 138.
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wiernych w kościele100. Jego zdaniem uwielbienie przynosi Bogu w spo-
sób pełny ofiara Jezusa i dołączone do niej modlitwy wiernych, którzy 
przez Nią się uświęcają101. Czyny ludzkie, owszem, są przebóstwione 
przez łaskę Bożą, przez tchnienie obecności Boga – jednak o tyle, o ile 
sam Bóg jest autorem tych dobrych dzieł, łask i błogosławieństw. Msza 
święta jest największym uwielbieniem Boga, bo w niej Chrystus przez 
własną ofiarę składa siebie Nieskończonemu, a Kościół w celebrowanej 
mszy świętej dopełnia doskonałego uwielbienia Boga102.

Zdaniem Błogosławionego Karola w tym uwielbieniu Boga w Eu-
charystii uczestniczą także aniołowie i „istoty wszelkich możliwych 
światów”103. Aniołowie i święci widzą w Eucharystii i w niebie Najwyższe 
Dobro; widzą ich Umiłowanego Zbawiciela; widzą Boga nieskończonego, 
który jest ich „Wszystkim, Pełnią wszystkich rzeczy, najpiękniejszym 
z Synów ludzkich, będącym jedno z Bogiem Ojcem”104. Dlatego Święci 
oczekują od nas, aby uwielbianie Boga doprowadziło nas do szczęścia 
oglądania Go i przebywania tam, gdzie On jest.

3.1.4. Eklezjalny i apostolski wymiar Eucharystii

Przebywając w Nazarecie, brat Karol oddawał się długim adoracjom 
Eucharystii. Rozwijając życie eucharystyczne, odkrywał coraz bardziej, 
że spożywanie Ciała i Krwi Chrystusa skłania go do tego, by i on stał 
się człowiekiem „zjadanym przez innych”105. Jak mawiał św. Jan Chry-
zostom: „Nie można oddzielić Sakramentu Ołtarza od sakramentu bra-
ta”106. Rozczytując się w pismach tego ojca Kościoła, Karol zrozumiał, 

100 Por. MP, s. 433–434.
101 Por. MP, s. 433–434.
102 Por. BD, s. 37–40.
103 Por. CFA, s. 558.
104 Por. DP, s. 90–95.
105 Por. Mała siostra Annie od Jezusa, Brat Karol de Foucauld. Śladami Jezusa z Nazaretu, 

dz. cyt., s. 69. 
106 Mała siostra Annie od Jezusa, Brat Karol de Foucauld. Śladami Jezusa z Nazaretu, 

dz. cyt., s. 69.
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że Eucharystia jest sakramentem zbawienia całej ludzkości. Zdaniem 
de Foucauld Bóg kocha wszystkich ludzi aż do końca, ponieważ w Eu-
charystii ofiarował za nich swoją Krew, aby ich zbawić107. Stąd płynie 
nakaz miłości wszystkich ludzi, bo kto spożywa Eucharystię, utożsamia 
się z pragnieniem Serca Jezusowego108, którego ofiara Krwi została zło-
żona za wszystkich ludzi i dla chwały Ojca Niebieskiego109. Chrystus 
przez Eucharystię utwierdził wnas miłość Bożą, dzięki której nie tylko 
my żyjemy w Nim, lecz także On w nas, a taka miłość jest doskonała 
(por. J 13, 1)110. Zdaniem brata Karola ta powszechność zbawienia do-
konana przez Jezusa Chrystusa była zapowiadana przez święte postaci 
Starego Testamentu, „które prosiły o Jego światłość i prawdę”111. Jedną 
z nich był Melchizedek, król i kapłan, który prosząc Boga o błogosła-
wieństwo, wyniósł chleb i wino (por. Rdz 14, 18–19) na powitanie Abrama. 
To w tym geście króla Szalemu Kościół widział zapowiedź ofiary Chry-
stusa112. Kapłani Kościoła, zdaniem brata Karola, kontynuując Bożą wolę 
zbawienia wszystkich ludzi, w chwili celebracji mszy świętej wzywają 
Jezusa, wiecznego Arcykapłana Nowego Przymierza, który prowadzi 
wszystkich do nieba, do „wiekuistego Tabernakulum”113.

Zdaniem ojca de Foucauld Eucharystia, która została podarowana 
wspólnocie Kościoła w komunii świętej, powinna inspirować katolików 
do szacunku i adoracji własnego ciała, gdyż ono jest także „nietykalnym 
i świętym Jego Ciałem”114. Ciała i dusze wszystkich katolików są tak 
uświęcone, tak boskie, jak tabernakula naszego Pana Jezusa, gdyż Chry-
stus przebywa w nich nie chwilami, ale faktycznie, cały czas, na zawsze115. 

107 Por. PFJ, s. 158.
108 Por. EJ, s. 259.
109 Por. EJ, s. 297.
110 Por. IBA, s. 168–169.
111 Por. MP, s. 214–215.
112 Katechizm Kościoła Katolickiego, dz. cyt., 1333, 1334.
113 Por. MP, s. 215.
114 Por. PFJ, s. 84.
115 Por. PF, s. 141.
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Kiedy Jezus za każdym razem daje nam się w Komunii Świętej, wtedy 
Bóg Niezmierzony wstępuje w nas i „stajemy się świątyniami Ducha 
Świętego”116 (1 Kor 6, 19–20). Tak przeżywana Eucharystia powinna, 
według brata Karola, zrodzić w każdym katoliku zaufanie do Kościoła, 
Boskiej Oblubienicy117. Z tego powoduwszyscy chrześcijanie przyjmujący 
Eucharystię są wezwani do miłości bliźniego, bo wszyscy są członkami 
Jezusa, zjednoczeni z Nim cieleśnie i duchowo118.

Według Karola de Foucauld świadomość bycia świątynią Boga przez 
spożywanie w Komunii Świętej „Boskiego Gościa” daje takie poczucie 
wspólnoty, że Kościół staje się „przytulającą Matką”119. W ten sposób 
Eucharystia staje się w Kościele-Matce źródłem jedności z Chrystusem, 
a Jej częste przyjmowanie wzywa każdego katolika do życia wolnego 
od grzechu, do uświęcenia się, tak aby w rezultacie umożliwić przyj-
ście Jego królestwa, byśmy to „już nie my żyli, lecz by On żył w nas”120 
(Ga 2, 20).

Ojciec Karol zwracał uwagę, że wierni po przekroczeniu „bramy Świą-
tyni”, którą jest Kościół jako wspólnota wierzących, spotykają Chrystusa 

„żyjącego pośród ludzi”121. Zbawiciela oczywiście spotyka się także w ko-
ściele materialnym, bo tam znajdują się tabernakulum, konsekrowana 
hostia, Najświętszy Sakrament i ołtarz. Tam słucha się mszy świętej122. 
Przejście jednak przez bramę chrztu świętego do świątyni, którą jest 
Kościół, prowadzi nas do „świątyni niebieskiej”, gdzie zbawieni radują 
się widokiem Boga przez całą wieczność, zanurzeni w oceanie miłości123.

Zdaniem brata Karola należy dołożyć wszelkich starań, by gorliwie 
uczestniczyć w ofierze mszy świętej w kościele, w domu Pana, w tym domu 

116 Por. MP, s. 225.
117 Por. MP, s. 231–232.
118 Por. PFJ, s. 138.
119 Por. MP, s. 231–232.
120 Por. PFJ, s. 160.
121 Por. MP, s. 402.
122 Por. MP, s. 402.
123 Por. MP, s. 402.
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Pana, który jest zapowiedzią „niebieskiego Jeruzalem” (por. Ap 21–22),  
gdyż przez te tak bogate w łaskę środki, którymi dysponuje Kościół, 
zgromadzeni na niej wierni mogą jak najwspanialej oddać chwałę Bogu 
i uświęcić własne dusze124. Eucharystia sprawowana we wspólnocie Ko-
ścioła pozwala także odkryć rolę Ojca Świętego. Błogosławiony Karol 
zachęcał, aby jednoczyć się z papieżem, przyjmować jego decyzje i nauki 
myślą, mową i uczynkiem, ponieważ on jest głową Kościoła widzialnego 
i reprezentuje Jezusa Chrystusa125.

Dla Karola de Foucauld Jezus w Eucharystii, Jezus żyjący w świętym 
Kościele w duszach wiernych poprzez swoją łaskę i Jezus żyjący w niebie, 
w nieskończonej chwale, otoczony aniołami i Świętymi, to jeden i ten 
sam Jezus, Umiłowany Zbawiciel126. To On, Najwyższe Dobro, wzywa 
wiernych i „podtrzymuje swą ręką”, aby dzięki spożywaniu Eucharystii 
połączyli się z Kościołem świętych w radowaniu się ze szczęścia i aby 

„byli tam, gdzie On jest”127. Częste przyjmowanie Eucharystii pozwala 
chrześcijanom zapalać się ogniem miłości, który oświeca wszystkich 
ludzi Boskim światłem128. Dziękując za tę łaskę, ojciec Karol prosił Boga 
o podarowanie wszystkim ludziom chleba powszedniego, którym jest 
Święta Hostia, aby wszyscy ludzie Go pokochali, czcili, adorowali, aby po-
wszechny kult Eucharystii chwalił i pocieszał Boże Serce129. Dlatego msza 
święta, komunia sakramentalna i duchowa130 oraz adoracja Najświętszego 
Sakramentu przeżywane były przez ojca Karola ze szczególną intencją 
modlitwy za niewiernych131. Jego zdaniem było to zrozumiałe z dwóch 
powodów – po pierwsze sam Chrystus, przelewając swoją Krew za każ-
dego z ludzi, ofiarując siebie całego w Eucharystii za każdego człowieka, 

124 Por. MP, s. 433–434.
125 Por. MP, s. 233–234.
126 Por. DP, s. 90–95.
127 Por. DP, s. 90–95.
128 Por. IBA, s. 168–169.
129 Por. BD, s. 76–77.
130 Por. EJ, s. 141.
131 Por. RD, s. 586.
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chciał, żeby każdy „posiadł wieczność w niebie z aniołami”132. Po wtó-
re, sami chrześcijanie, naśladując Chrystusa, kochając jedni drugich, 
wypełniają Jego najważniejsze polecenie133. Kult Eucharystii umożliwia 
chrześcijanom dążenie do bycia doskonałym obrazem Jezusa, a dzię-
ki temu bycia wiernymi Jego misji ewangelizowania niewierzących134.

Z ofiary mszy świętej i obecności przed Najświętszym Sakramentem 
płynie według ojca de Foucauld dla wszystkich moc do bycia dobrym, 
gorliwym w modlitwie, chętnym do czynienia pokuty za wszystkich, 
do dawania dobrego przykładu, aby wierni, widząc obraz Jezusa w in-
nych, zapragnęli także uświęcić siebie135. Obecność Jezusa w Eucharystii, 
przez liczne celebracje mszy świętych i adoracje Najświętszego Sakra-
mentu, staje się źródłem łask, które rozlewają się na narody niewierne 
i powodują ich uświęcenie136. Dlatego konstytucje małych braci i sióstr 
Najświętszego Serca Jezusa w zamiarze ojca de Foucauld zobowiązują 
braci i siostry, by w uświęcaniu narodów niewiernych korzystali z obec-
ności Najświętszego Sakramentu, z Boskiej ofiary mszy świętej i prak-
tykowania cnót ewangelicznych137.

3.2. Główne wymiary pobożności eucharystycznej 
Karola de Foucauld

Pobożność eucharystyczną brat Karol czerpał z trzech źródeł Bożej łaski: 
mszy świętej, Komunii Świętej i adoracji Najświętszego Sakramentu. 
To one pozwalały mu spotykać się z misterium Jezusa Chrystusa w całym 
roku liturgicznym. Mnich Karol bardzo często prosił Boga o dar wiary 

132 EJ, s. 297.
133 Por. EJ, s. 297.
134 Por. CFA, s. 472. 
135 Por. SD, s. 108–109.
136 Por. SD, s. 194–195.
137 Por. RD, s. 77–78, 337.
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pewnej, która wypełniałaby jego duszę światłem i życiem. To dzięki niej 
z całą żarliwością przeżywał spotkanie z Chrystusem138.

Pierwsze świadectwo żarliwego kultu Eucharystii brat Karol poznał 
już w dzieciństwie. Jego kuzynka Maria Moitessier każdego ranka uczest-
niczyła we mszy świętej i adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele 
w Louÿe, dokąd zabierała ze sobą także Karola139.

3.2.1. Modlitewne przygotowanie do mszy świętej

Zdaniem brata Karola ze szczególną uwagą należy przygotować się 
do sprawowania Najświętszej Ofiary. Z najwyższą troską należy zadbać 
o to, by dobrze w niej uczestniczyć. Czas przed rozpoczęciem Najświęt-
szej Ofiary jest bardzo istotny, a to ze względu na fakt, że Bóg domaga 
się uporządkowania sanktuarium duszy, uporządkowania życia. Dlatego 
ojciec Karol zachęcał do odpowiedniej lektury książek duchowych, gdyż 
one pomagają skorygować brak uwagi i mobilizują do żarliwego prze-
żywania Mmszy świętej i dziękczynienia po komunii świętej140.

Karol zalecał, by półgodzina lub godzina przed rozpoczęciem mszy 
świętej była uświęcona modlitwą myślną, która najbardziej przygo-
towuje do zbliżającej się Eucharystii141. Ponadto wskazywał, że nawet 
sama czynność ubierania kapłana w szaty liturgiczne w zakrystii przed 
mszą świętą, a później służenie kapłanowi podczas liturgii jest okazją 
do otwarcia się na łaskę Bożą płynącą z tego misterium142. Brat Karol był 
przekonany, że uczestniczenie we mszy świętej powinno być podzielone 
na trzy etapy:
1. Od początku mszy świętej aż do momentu konsekracji: należy ofiaro-

wać Chrystusa i siebie Bogu Ojcu i polecać Mu swoje intencje. Należy 
podziękować za swój krzyż, prosić Chrystusa o przebaczenie i czynić 
to, co jest konieczne.

138 Por. DS, s. 128–129.
139 Por. J.-F. Six, Itinéraire spirituel…, dz. cyt., s. 18. 
140 Por. DP, s. 224.
141 Por. SD, s. 154.
142 Por. CFA, s. 73.
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2. Po konsekracji, aż do obrzędów komunii świętej, należy adorować 
Najświętszy Sakrament na ołtarzu.

3. Po komunii świętej trzeba, kochając Pana, w ciszy adorować Go w swo-
im sercu, dziękując Mu za wszystkie łaski143.

3.2.2. Miejsce celebracji mszy świętej

Miejsce, gdzie sprawowana jest Eucharystia, nazywane było przez ojca 
Karola „świętym domem Pana” (w początkach jego życia eremickiego 
była to po prostu kaplica św. Klary w Jerozolimie, w klasztorze Sióstr 
Klarysek) albo „sanktuarium”144, w którym Chrystus jest tak samo praw-
dziwie obecny, jak był w grocie betlejemskiej czy na krzyżu145. Za każdym 
razem było to miejsce „upajania się obfitością prawdziwego Jego Ciała”, 
gdzie Chrystus był tak samo realnie obecny jak podczas swego życia 
ziemskiego146. Karol dokładał starań, aby znaleźć odpowiednie miejsce 
do budowy kaplicy dla celebracji Eucharystii. Będąc w Ziemi Świętej, 
pragnął zbudować ją na szczycie Góry Błogosławieństw. To miejsce mia-
ło dla niego wielkie znaczenie, bo uważał, że tam najlepiej będzie mógł 
celebrować codziennie Najświętszą Ofiarę i widzieć zawsze swojego 
Pana obecnego w tabernakulum w czasie wykonywania swojej pracy147. 
Tam chciał prowadzić życie eremickie pośród tubylczych chrześcijan148.

Zdaniem brata powszechnego po zbudowaniu kaplicy mógł zrobić 
nieporównywalnie więcej dla każdego bliźniego, bo dzięki Chrystusowi 
w tabernakulum na szczycie góry Jego obecność w Najświętszym Sa-
kramencie niewidzialnie uświęcałaby otaczającą okolicę. Poza tym taka 
obecność Chrystusa w tabernakulum skłania kapłana i małych braci 
do „wędrówki do źródeł modlitwy i łaski”, do praktykowania wobec 
rozmaitych przybyszów takich cnót jak: gościnność, jałmużna, modlitwa 

143 Por. VN, s. 34.
144 Por. MP, s. 144–145.
145 Por. MP, s. 184–185.
146 Por. MP, s. 184–185.
147 Por. CE, s. 162.
148 Por. CE, s. 171.
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o błogosławieństwo149. Wyrazem tego była częsta modlitwa prośby brata 
Karola do Boga, aby Święta Hostia przemieniła serca i w sercach Tu-
aregów, mieszkańców Sahary i Marokańczyków150. Po czterech latach 
przebywania na Saharze wyrażał wdzięczność Bogu za to, że Jezusa 
przyniesiono do Hoggar, do centralnej Sahary, blisko Nigru. Tam zbudo-
wał pierwszą kaplicę, a on mógł udzielać pierwszego błogosławieństwa 
w świętym cyborium151.

Dniem szczególnej łaski i dziękczynienia Bogu był dla Karola de Fou- 
cauld 31 stycznia 1908 roku. Mieszkając już wtedy w Tamanrasset, otrzy-
mał list od ojców białych, zawiadamiający go, że Ojciec Święty udzielił 
mu zgody na celebrowanie mszy świętej samodzielnie, bez usługujących 
ani asystujących152. Pragnął tego dla uświęcenia ludów zamieszkujących 
Saharę, a także dlatego, że chciał wymodlić swojego następcę do dalszego 
ewangelizowania ludów tam mieszkających153.

3.2.3. Modlitewny sposób przeżywania celebracji mszy świętej

Celebracja eucharystyczna, zdaniem Karola de Foucauld, to szczególna 
sposobność, którą Bóg daje ludziom, aby oddawali to, co są Mu winni154. 
Dla ojca Karola msza święta to przede wszystkim spotkanie z Jezu-
sem z ostatniej wieczerzy, które dokonuje się każdego dnia155. Jest także 
spotkaniem z misterium męki Jezusa na Kalwarii. Przeżywając święta 
paschalne, widział w celebracji Triduum źródła misteriów krzyża i sa-
kramentu Eucharystii, które stanowiły centrum chrzescijańskiego roku 
liturgicznego156. Zdaniem Karola ofiarę mszy świętej należy składać jako 

149 Por. CE, s. 165.
150 Por. CBA, s. 113.
151 Por. CT, s. 50. „Pierwsze błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem udzielone 

w Hoggar: Bogu niech będą dzięki!”.
152 Por. CT, s. 87.
153 Por. CBA, s. 129.
154 Por. MP, s. 433.
155 Por. PF, s. 118.
156 Por. QRD, s. 292.
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ofiarę świętą w jedności z kapłanem. Należy to uczynić w akcie adoracji, 
dziękczynienia, pokuty, prośby, jednocząc się z kapłanem, z Kościołem 
i z Jezusem. To ci trzej ofiarnicy składają tę Boską Ofiarę. W czasie mszy 
świętej trzeba składać ofiarę Chrystusa w ich intencjach, jednakże należy 
również siebie samego ofiarować Bogu wraz z Jego Synem we wszystkich 
intencjach Jego świętego Serca157.

Fakt bycia przy ołtarzu w trakcie sprawowania Najświętszej Ofiary 
był dla brata Karola momentem czerpania od  Jezusa bezmiaru Jego 
miłości. Jak stwierdził: „należy pozostawić wszystko, co nie jest Świętą 
Hostią, która jest Bogiem Żyjącym i naszym Zbawicielem, ponieważ 
wszystko, co nie jest naszym Umiłowanym Bogiem, zniknie”158. Święta 
Hostia ofiarowywana podczas mszy świętej to  spotkanie z kimś, dla 
kogo należy się zatopić w miłości, w szczerym uniesieniu, aby w Nim, 
dla Niego, przez Niego pozostać w zjednoczeniu z Bogiem we wszyst-
kich chwilach, a  nawet poświęcić Mu  swoje życie159. Dlatego słowa 
przeistoczenia były dla ojca de  Foucauld wołaniem o  mocną wiarę, 
która powinna wyrażać się przez szacunek, miłość i płomienną adorację 
Najświętszego Sakramentu160.

Błogosławiony Karol mocno podkreślał ścisły związek, jaki zachodzi 
między Ciałem Jezusa obecnym po przeistoczeniu na ołtarzu a Jezusem – 
Słowem przemawiającym w Ewangelii w czasie liturgii słowa, przez którą 
Jezus karmił naszą wiarę161. Taką otwartość Boga na człowieka postrzegał 
jako gest „przyjemności bycia” Jezusa-Słowa z nim. Karol był przekona-
ny, że człowiek powinien odwzajemnić ten gest Boga poprzez ukazanie 
Bogu „przyjemności trwania” nie tylko na modlitwie, lecz także nade 
wszystko przez udział we mszy świętej162. Dlatego brat Karol często 
przepraszał Boga za swoje niewystarczające zaangażowanie, ospałość, 

157 Por. MP, s. 433.
158 Por. DP, s. 90–95.
159 Por. DS, s. 128–129.
160 Por. DS, s. 189.
161 Por. QRD, s. 34.
162 Por. QRD, s. 81–85.
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które powodowały ociężałość i bezczynność duszy163, za rozleniwienie 
i złe przyzwyczajenia, które uniemożliwiały mu prawidłowe przeżywanie 
mszy świętej164.

Uczestnictwo we mszy świętej było dla Karola de Foucauld najlepszą 
okazją do ukazania pierwszeństwa Osoby Jezusa w wydarzeniach ca-
łego dnia. Należy Mu służyć przez kult wewnętrzny i zewnętrzny, aby 
ukazać wewnętrzną więź, jaka zachodzi między np. recytacją brewiarza, 
uczestnictwem w najświętszej ofierze mszy świętej i przystępowaniem 
do komunii świętej a codzienną służbą Bogu i człowiekowi. Zdaniem 
ojca Karola taki sposób przeżywania każdego dnia jest pragnieniem 
Serca Bożego165.

W kulcie Boga, który dokonuje się w czasie Eucharystii, zasadni-
czą rolę odgrywa kapłan. To on wzywa Jezusa w chwili rozpoczęcia 
mszy świętej w obecności wszystkich wiernych166, aby w imieniu Ko-
ścioła dokonać przez mszę świętą aktu adoracji i uwielbienia Boga 
za Jego miłość167. Zanim jednak dokona się ten akt, zarówno kapłan, 
jak i wierni powinni wyrecytować psalm I przyjdę do ołtarza Bożego… 
(por. Ps 42, 4n) – bo jego słowa skłaniają do poczucia wstrętu wobec 
wszystkiego, co ziemskie, wszystkiego, co oddziela od Boga. Treść mo-
dlitewna tego psalmu umożliwia przeżywającym Eucharystię dozna-
nie głębokiego szczęścia i adoracji Świętej Hostii. Obecność Chrystusa 
na ołtarzu jest zdaniem Karola zawsze momentem radości dla kapłana 
i wiernych. Wtedy, z racji bliskiej obecności Chrystusa, łatwiej oddalić 
się od okazji do grzechu i wszelkiego trudu egzystencji. Trzeba jednak 
pamiętać, że to poczucie wolności, jak stwierdza brat Karol, jest zawsze 
wolną, dobrą i błogosławioną decyzją Boga168.

163 Por. DS, s. 189.
164 Por. CFA, s. 531.
165 Por. CFA, s. 514.
166 Por. MP, s. 214–215.
167 Por. QRD, s. 123.
168 Por. MP, s. 215–216.
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Ojciec de Foucauld był przekonany, że jedynie kapłan może w szcze-
gólny sposób podziękować Bogu za dar Najświętszego Sakramentu, 
bo tylko on może, z Jego polecenia, w Jego imię, całkowicie ofiarować 
Jezusa Bogu, sam natomiast modli się o posłuszeństwo woli Boga169. 
Moment świętej konsekracji, kiedy kapłan mówi: „To jest moje Ciało… 
To jest moja Krew…”, powinien być dla niego okazją do jak najlepsze-
go podziękowania Bogu za Krew zbawienia. Miarą dziękczynienia jest 
umiejętność zapomnienia o sobie, tak by nic nie przysłaniało największej 
wartości, jaką jest sama modlitwa. Błogosławiony Karol zwracał uwagę, 
że Ciało i Krew Syna Bożego powinny być składane w ofierze przez ręce 
kapłana jak najczęściej. Jednak zarówno kapłan, jak i wierny musi się 
strzec, by nie utracić stanu łaski uświęcającej, aby przyjmując te dary, nie 
narazić się na odrzucenie Bożego zbawienia, które zostało mu ofiarowa-
ne. Kapłan w postawie pokory wobec Boga otrzymuje we mszy świętej, 
w Komunii Świętej więcej, niż sam ofiarował, bo „otrzymał Nieskończo-
nego, a ofiarowując Chrystusa – oddaje Nieskończoność Bogu Ojcu”170. 
Kapłan we mszy świętej ofiaruje Chrystusa „Nieskończonemu na miejscu 
skończonym” i jednocześnie sam Nieskończonego otrzymuje, a w Komu-
nii Świętej ten dar staje się udziałem przystępujących do Niej wiernych. 
Tajemnicza wymiana, jaka dokonuje się podczas mszy świętej, polega 
na tym, że czyny ludzkie zostają przebóstwione przez łaskę i obecność 
Boga. To sam Bóg ze swej istoty, przez swoje błogosławieństwa, łaskę, 
jest sprawcą dobrych czynów, których dokonuje w człowieku171. Akt uka-
zania świętych postaci po konsekracji powinien zdaniem brata Karola 
skłonić każdego wiernego do skupienia uwagi, aby wyznać aktem wiary, 
że Chrystus jest Panem i Bogiem. To On przebywa w nas, wokół nas, jest 
wszędzie172. Według ojca de Foucauld jedynie msza święta w tak doskona-
ły i pełny sposób wyraża podziękowanie Bogu za wszystko, co uczynił173.

169 Por. MP, s. 282–283.
170 Por. BD, s. 37–40.
171 Por. BD, s. 37–40.
172 Por. MP, s. 400.
173 Por. BD, s. 37–40.
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Brat Karol zwracał także uwagę na  umiejętność dziękczynienia 
po mszy świętej, które powinno trwać przynajmniej półtorej godziny. 
Dzięki komunii duchowej winno być kontynuowane przez cały dzień, 
by w końcu przekształcić się w przygotowanie do Eucharystii dnia na-
stępnego174. Ciekawą uwagą ojca Karola jest zachęta, aby nie bać się choć 
trochę przedłużać czasu zatrzymania na dziękczynieniu z dwóch powo-
dów – po pierwsze, dla samego dziękczynienia Bogu, a po wtóre, aby 
sprostać wymaganiom reguły małych braci Najświętszego Serca Jezusa, 
w której przeor zachęcał do tego kapłanów i wszystkich małych braci175.

Msza święta, zdaniem Karola de Foucauld, to największy z darów 
ofiarowanych przez Chrystusa. Odpowiedzią człowieka na ten dar powi-
nien być akt dziękczynienia, który wyraża się na dwa sposoby. Pierwsze 
dziękczynienie to świadome podziękowanie za dary, które Jezus Chry-
stus uczynił, ofiarowując siebie Ojcu. Drugi wymiar dziękczynienia 
to podziękowanie za wszystkie dary, jakie człowiek otrzymuje176. Dzięki 
nim ludzie we wspaniały sposób oddają chwałę Bogu i jednoczą się 
z Nim. Wierni stają się przez to lepszymi chrześcijanami, gdyż doko-
nuje się uświęcenie ich dusz. Jest to możliwe, ponieważ sam Bóg w taki 
nadzwyczajny sposób udziela ludziom swej bogatej łaski. By jednak 
otrzymać wszystkie te dobra, należy uczestniczyć „godnie i święcie 
w tym, co jest tak święte”177. Msza święta była dla brata Karola najwięk-
szym uwielbieniem Boga, ponieważ sam Chrystus uwielbia tu Boga – ale 
również dlatego, że w niej wraz z męczennikami i wszystkimi Świętymi 
jednoczą się wszyscy ludzie, aby wielbić Boga178.

Karol de Foucauld postanowił, że wszystkie msze święte wspólne będą 
sprawowane za Ojca Świętego i w jego intencjach. Msze święte odprawia-
ne w niedziele, środy, czwartki, piątki i święta wypadające w dni zwykłe 
będą sprawowane w intencjach biskupa i jego diecezji; pozostałe msze 

174 Por. SD, s. 154.
175 Por. SD, s. 154.
176 Por. BD, s. 40.
177 Por. MP, s. 433–434.
178 Por. RD, s. 81.
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święte będą sprawowane za wszystkich dobrodziejów wspólnoty i zgod-
nie z intencjami celebransa179. Natomiast w dniu 2 listopada wszystkie 
msze święte będą sprawowane za dusze w czyśćcu cierpiące180.

Ojciec Karol zachęcał, aby wierni, którzy uczestniczą w  Eucha-
rystii, składali Panu ofiarę ze swego życia przez wykonywaną pracę 
w każdym czasie i miejscu w łączności z Bogiem albo przez sam udział 
we mszy świętej, albo przez udział we mszy świętej i przyjmowanie Komu-
nii Świętej. Ten sposób był zdaniem ojca de Foucauld najbardziej upraw-
nionym sposobem ofiarowania się wraz z Synem Bożym samemu Bogu181.

3.2.4. Modlitewny wymiar Komunii sakramentalnej

Każda Komunia Święta przyjmowana podczas porannej mszy świętej 
była dla brata Karola wielkim szczęściem. Wtedy jego ubogie człowie-
czeństwo stawało się mieszkaniem dla dobrego Boga. Cisza i odosob-
nienie przeżywane przez niego po przyjęciu Ciała Chrystusa były okazją 
do otrzymania Jego błogosławieństwa, które ojciec Karol przeżywał 
ze świadomością obdarowania go godnością dziecka Bożego182.

Codzienna Komunia Święta zawsze dawała Błogosławionemu Karo-
lowi pewność obecności Jezusa w nim. Ten sam Jezus obecny podczas 
adoracji Najświętszego Sakramentu wzniecał w nim pragnienie przyję-
cia Ciała Pańskiego w Komunii sakramentalnej. Eucharystyczny Jezus 
troszczył się o całe jego życie i pomagał mu uporządkować sumienie – 
jego własne sanktuarium183. Przyjmując Chrystusa w Komunii Świętej 
w czasie porannej Eucharystii, Karol otrzymywał błogosławieństwo, 
które trwało aż do wieczora. Dziękował wtedy za to, że od chwili kiedy 
jego usta dotknęły Ciała Pańskiego, ten sam Jezus, który był w niebie, 
był jednocześnie w nim i wokół niego. W tych trzech tabernakulach brat 
Karol napełniał się zachwytem i uwielbieniem Umiłowanego, dlatego 

179 Por. RD, s. 83–84.
180 Por. RD, s. 143–148.
181 Por. BD, s. 71–72. 
182 Por. CFA, s. 150. 
183 Por. CFA, s. 73.



Modlitwa�eucharystyczna�Karola�de Foucauld� 151

pragnął trwać przy Jezusie przez cały dzień184. Jezus w Komunii Świętej 
był dla niego godny wszelkiej miłości, a przyjmując Go, mógł każdego 
dnia hojnie otrzymywać Jego łaski185. Świadomy jednak własnej słabości, 
przepraszał Jezusa za bycie niedostatecznie zaangażowanym, za rozle-
niwienie i niewystarczające dziękczynienie po Komunii Świętej, czego 
znakiem było częste zasypianie w kościele186. Ponieważ doświadczał 
słabości, wzywał wstawiennictwa Świętej Dziewicy, aby nauczyła go po-
słusznej kontemplacji Jezusa w duszy187. Posłuszeństwo dziękczynieniu 
po komunii świętej skłaniało go do mocnego podkreślania wartości 
wiernego trwania w przyjmowaniu Jezusa. Dar Komunii Świętej był tak 
cenny, iż od przyjmowania go, jak pisze ojciec de Foucauld, mogłaby 
go powstrzymać jedynie niemożność fizyczna188.

Spożywanie Komunii sakramentalnej było dla ojca Karola momen-
tem, kiedy cała jego dusza „została otoczona rękoma Pana Jezusa”189. 
W duchu wdzięczności brat Karol całe spojrzenie adoracyjne kierował 
na Jezusa przyjmowanego podczas mszy, bo Jezus oczekiwał od niego, 
aby zwykle tam Go szukał i kontemplował190. Ponieważ zdaniem ojca 
Karola Jezus jest Światłem i wszelką Prawdą, powinno się często prosić 
Go, aby móc Go przyjąć w Eucharystii. To jest powinność miłości, która 
jest odpowiedzią na miłość Chrystusa. Jeżeli On na to pozwala i podo-
ba Mu się, gdy wierni korzystają z daru Komunii Świętej, powinniśmy 
uszanować wolę Pana Jezusa. Brat de Foucauld retorycznie pytał: „Czy 
jedna Komunia nie jest warta więcej niż niebo i ziemia razem wzięte? 
Czy Stwórca wszechświata i Mistrz łask nie jest wart nieskończenie 

184 Por. CFA, s. 374. Pisał: „zawsze z Tobą, w Tobie, zawsze Ty we mnie, a ja w Tobie, 
każdego dnia”.

185 Por. EJ, s. 229.
186 Por. CFA, s. 531.
187 Por. CFA, s. 581.
188 Por. MP, s. 185.
189 CFA, s. 583.
190 Por. CFA, s. 584.
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więcej niż wszystko, co stworzył, i niż wszystkie inne łaski? Nie traćmy 
więc nigdy z własnej winy okazji do przyjęcia Komunii Świętej”191.

Częste otrzymywanie Ciała Jezusa podkreśla wielką godność czło-
wieczeństwa i chrześcijaństwa. Przyjęta Komunia Święta powinna inspi-
rować katolików do miłości, czci, szacunku wobec ludzkiego ciała. Kto 
często otrzymuje Pana Jezusa, powinien szanować siebie jako człowieka 
i jako chrześcijanina192. Przyjmując Komunię Świętą, katolik powinien 
dokonać aktu oddania się Najświętszemu Sercu Jezusa. Pamiętając 
o męce Chrystusa, zwłaszcza we wszystkie piątki roku, katolik poprzez 
przyjmowanie Ciała i Krwi Chrystusa może głębiej wyrazić cześć dla 
męki Zbawiciela193.

Z przywileju przyjmowania częstej Komunii Świętej powinni korzy-
stać przede wszystkim mali bracia i małe siostry Najświętszego Serca 
Jezusa. W tym celu powinni spowiadać się nie rzadziej niż co 8 dni, 
a mogą otrzymywać Komunię Świętą w niedzielę, poniedziałek, wtorek 
i czwartek każdego tygodnia oraz w dni wolne od pracy i zawsze w inne 
dni, w które spowiednicy im na to pozwalają194.

3.2.5. Modlitewny wymiar komunii duchowej

Komunia duchowa była dla Karola de Foucauld sposobnością, aby rado-
wać się w każdej chwili obecnością Jezusa, „delektować się obecnością 
Pana”, aby przyjść do Jego stóp, ale nigdy dla zdobycia uznania u ludzi195. 
Komunia duchowa ujawnia, jak bardzo brat Karol pragnął zaspokoić 
swoją tęsknotę za Zbawicielem. Kiedy nie mógł być przed tabernaku-
lum, za mistyczną radą Jezusa wybierał na modlitwę miejsca bardziej 
sekretne, samotne, w których mógł wylać swoją duszę przed Panem. 

191 Por. MP, s. 214–215.
192 Por. PFJ, s. 84.
193 Por. RD, s. 28.
194 Por. RD, s. 80–81.
195 Por. CSM, s. 266–267.
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Najczęściej była to głębia celi klasztornej, oddalona około tysiąca metrów 
od tabernakulum196.

Brat Karol adorował wtedy Boga w swojej duszy, wspominając otrzy-
maną poprzedniego dnia Komunię Świętą. Modlił się: „Mój Boże, ze-
chciej wejść do mnie przez komunię duchową! Przyjdź Panie, przyjdź!”197. 
Najczęstszą chwilą przyjmowania duchowej komunii były dla ojca Karola 
godziny wieczorne, kiedy oczekiwał na komunię sakramentalną podczas 
nadchodzącej mszy świętej. Te chwile komunii duchowej nazywał chle-
bem powszednim, chlebem Jezusowej obecności. Prosił Chrystusa, aby 
mógł czuć Go duchowo. Będąc świadomy swej nędzy duchowej, pragnął, 
aby Chrystus pozwolił mu doświadczyć dobrodziejstw, które polegają 
na odkryciu woli Bożej wobec niego i zjednoczeniu z Umiłowanym198. Ten 
czas był momentem nie tylko adoracji Chrystusa, lecz także otrzymywania 
Boskiej nadziei199. Była ona ojcu Karolowi szczególnie pomocna w chwi-
lach duchowej oschłości i ciemności. Był przekonany, że kiedy wszystko 
zaczyna ciążyć: modlitwa, oficjum, codzienne zajęcia, nawet sama Komu-
nia Święta, pojawia się szansa, by móc wyznać większą miłość Jezusowi200.

Oprócz modlitwy komunii duchowej przeżywanej wieczorem w celi 
klasztornej brat Karol wspominał wezwania Umiłowanego Zbawiciela 
w swojej duszy „sto, milion razy dziennie”. Traktował te chwile jako 

„Komunię wynagradzającą za grzechy katolików i radził ten sposób mo-
dlitwy bractwom Serca Bożego”201. Wspólnoty te, trwając przed Najświęt-
szym Sakramentem, winny pamiętać o słowach Jezusa: „Daję temu, kto 
prosi…” (Mt 7, 7), i o tym, że podczas praktykowania komunii duchowej 
powinny zawsze widzieć Jezusa z pełnią Bóstwa i człowieczeństwa202.

3.2.6. Adoracja Najświętszego Sakramentu

196 Por. CFA, s. 355–356.
197 Por. CFA, s. 590, 592, 593, 602.
198 Por. MP, s. 110.
199 Por. CFA, s. 590, 592, 593, 602.
200 Por. MP, s. 44–45.
201 Por. SD, s. 112.
202 Por. SD, s. 148.
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Uczestnictwo w ofierze eucharystycznej Błogosławiony Karol de Fo-
ucauld przedłużał o adorację Najświętszego Sakramentu. Szczególnie 
podczas nocnych adoracji brat Karol długo modlił się przed Naj-
świętszym Sakramentem, gdyż w ciągu dnia zajęty był opieką i troską 
o gościnne przyjmowanie wielu odwiedzających. Przed Świętą Hostią 
prowadził dla własnego użytku pisemne medytacje. Okazały się one cen-
ne nie tylko dla niego, lecz także dla nas. Można w nich odnaleźć mocne 
przekonanie Błogosławionego Karola o konieczności adoracji Najświęt-
szego Sakramentu przez wszystkie wspólnoty, które ojciec de Foucauld 
pragnął w przyszłości założyć. Kolejne punkty tej dysertacji przybliżą 
indywidualny i wspólnotowy wymiar szacunku dla Zmartwychwstałego 
Pana obecnego w Najświętszym Sakramencie.

3.2.7. Osobisty wymiar adoracji Najświętszego Sakramentu 
u Karola de Foucauld

Adoracja według brata Karola ma być pierwszym aktem po przebu-
dzeniu i ostatnim przed udaniem się na spoczynek, a także pierwszym 
i ostatnim aktem podczas obecności przed świętym tabernakulum. Akt 
adoracji powinien być przedłużany nie tylko na czas godzin przedpołu-
dniowych, lecz także dłużej, gdyż jest to szczególny dar Boży. Podczas 
pełnej miłości adoracji, w skupieniu, w prostocie spokojnej uwagi, bez 
słów należy oddawać się Bogu, a On pełny swej łaskawości wypełni nas, 
jeśli taka Jego wola, bo każdy człowiek powinien stać się największą 
Jego świątynią203.

Adorując Chrystusa, zdaniem Błogosławionego Karola można wzo-
rować się na postawie ewangelicznych Magów. Adoracja była dla nich 
sama w sobie aktem hołdu człowieka wobec Boga, adoracją par excel-
lence, aktem pokory składanym Istnieniu, Temu, który stworzył ziemię 
i człowieka. Karol de Foucauld wzywał, by adorować Boga doskonale, 

203 Por. CSM, s. 77.
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wielbiąc na kolanach Jego Istnienie, Byt sam w sobie, Stworzyciela, Ob-
lubieńca, Umiłowanego204.

Dla brata Karola adoracja Najświętszego Sakramentu to możliwość 
całkowitego i doskonałego dzielenia się z Jego Sercem wszystkimi swo-
imi sprawami. Taka możliwość to niezasłużony dar Jego miłosierdzia. 
Ubóstwo, posłuszeństwo, skromne warunki bytowania pozwalały Karo-
lowi utożsamić się z postawą świętego Józefa, który był dla niego wzorem 
przebywania w bliskości Jezusa205.

Najbardziej odpowiednim czasem na adorację Najświętszego Sakra-
mentu była dla Karola de Foucauld noc. To wtedy, kiedy skończył się czas 
pracy, Karol mógł przeżywać czas odpoczynku duszy. Ta godzina świętej 
kontemplacji, zatapiania się w Chrystusie sam na sam, była dla niego 
czasem adoracji miłości Pana. Od zmierzchu po świt czuł na sobie spoj-
rzenie Jezusa, który mówił mu, że go kocha. Dla ojca Karola były to mo-
menty szczególnego błogosławieństwa, chwile czystej kontemplacji206,  

204 Por. CSM, s. 78. Pisał: „Kochajmy i adorujmy Pana w postawie pokornej, upadając 
na kolana, jak tego dali nam przykład Magowie. Innym przykładem jest sam Jezus. 
W Getsemani upadł On na kolana. Należy podążać za przykładem Wszechmoc-
nego. Czyż postawa klęcząca nie jest najpokorniejsza i najbardziej miłosna, jak 
podpowiada nam przez swoją pokorę, uniżenie Ten, który jest Prawdą i który z tego 
powodu podoba się Bogu? Kochajmy więc przebywanie z Nim na kolanach w czasie 
modlitwy, czego przykład dał nam nasz Umiłowany, i adorujmy Go w pokorze 
i miłości”. 

205 Por. CFA, s. 47. 
206 Por. MP, s. 143. Modlił się wtedy słowami: „Jak słodkie są Twoje ołtarze i jak bło-

gosławione godziny, które spędza się u Twoich stóp. Jak słodko jest, przychodząc 
tam z rana, mówić sobie o czwartej trzydzieści: jeszcze cztery godziny mogę spędzić 
przed ołtarzem, nie robiąc nic innego, tylko patrząc na dobrego Boga. Potem, o wpół 
do jedenastej, jak słodko jest powiedzieć sobie: godzina i kwadrans przed ołtarzem, 
by patrzeć na Ciebie, Panie! Potem o trzeciej: pół godziny na to, bym odpoczął, 
patrząc na Ciebie! Potem o piątej, jak niezwykle słodko jest, gdy zbliża się koniec 
pracy, trwać u Twych stóp myśląc o tym, że aż do następnego dnia nie będzie nic 
innego do roboty, jak tylko pozostawać blisko Ciebie, patrząc na Ciebie, odpoczy-
wając u Twych stóp i myśleć o Tobie, gdziekolwiek bym był. Och! jaka słodycz nad 
słodyczami, o Boże: ponad piętnaście godzin nie mieć nic innego do roboty, jak 
tylko patrzeć na Ciebie i mówić Ci, że Cię kocham! Jak dobrze jest być tu, ukrytym 



156� Rozdział�III

czystej radości u stóp tabernakulum207; był to czas wyznawania miłości 
Chrystusowi208.

Czas adoracji był dla ojca Karola trwaniem we wnętrzu Boga. Wi-
dzialny lub Niewidzialny, zawsze był On obecny w swoim Ciele i Bóstwie, 
i to przez Niego my jesteśmy. Dlatego „powinniśmy uwielbiać Go w tym 
momencie w ciszy, uwielbiać Go w sobie, dokoła nas, wypełniając Nim 
wszystko, kontemplując Go, oddając się Mu teraz, tej nocy i zawsze”209. 
Błogosławiony Karol wyrażał wdzięczność Bogu za wszystkie chwile 
Jego dobroci, kiedy dane mu było stać się uczestnikiem Jezusowej ciszy 
i odosobnienia w adoracji Najświętszego Sakramentu. Dziękował Panu 
Jezusowi za to, że Jego „ręce podnosiły się do błogosławieństwa znakiem 
krzyża swojego dziecka”, i błogosławieństwo to trwało aż do wieczora 
i zakończenia wszystkich czynności dnia210.

Brat Karol radował się chwilami obecności Chrystusa w Świętej Hostii 
nie tylko podczas codziennej jej celebracji, lecz także podczas różnych 
nabożeństw w roku liturgicznym. Taką okazją był rozpoczynający się 
Wielki Post. Trzydniowa ciągła adoracja była dla brata Karola okazją 
do modlitwy wynagradzającej za grzechy. Był świadomy, że pełnia do-
broci i łaski Boga nie zyskuje nic przez akt ludzkiego zadośćuczynienia, 
ale jest dla wiernych okazją do ofiarowania siebie Bogu211. Zdaniem 
ojca de Foucauld kult Eucharystii wyrażający się w adoracji Boskiego 
Zbawiciela uzdalniał go i wszystkich adorujących do takiej przemiany, 
że mogli się stać coraz bardziej doskonałym obrazem życia Jezusa212. 
Tak przemienieni ludzie mogą podjąć się boskiej misji ewangelizowania 

w tajemnicy Twojego oblicza! <Błogosławieni, którzy mieszkają w domu Twoim, 
Panie!> Błogosławieni ci, którzy są za dnia przed Twoim tabernakulum!”

207 Por. CFA, s. 99.
208 Por. MP, s. 353–354.
209 Por. CFA, s. 390.
210 Por. CFA, s. 150. 
211 Por. CFA, s. 139.
212 Por. CFA, s. 472. 
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i uświęcania niewierzących przez ciszę adoracji Świętej Hostii213. Z tego 
powodu zachęcał wszystkich do modlitwy przed Najświętszym Sakra-
mentem, gdzie oprócz modlitwy wspólnej powinno się praktykować 
każdego dnia modlitwę solidarną, czyli taką, w czasie której sekretnie 
i cudownie wylewamy nasze serca w wolności, daleko od wszystkich 
oczu, na kolanach, przed naszym Ojcem214.

Brat Karol, będąc kapłanem, przepraszał Zbawiciela, że zbyt rzadko 
adorował Go w Najświętszym Sakramencie215. Dlatego podkreślał, że ta-
bernakulum jest miejscem ważnym i powinno być miłowane, ponieważ 
tam w czasie modlitwy można doznać łaski bliskości Jezusa. To z ta-
bernakulum płynie błogosławieństwo Chrystusa, które otrzymuje się, 
przystępując do Komunii Świętej216. Dlatego trzeba możliwie długo, nie 
tracąc czau, przebywać przed Najświętszym Sakramentem, w którym 
jest sam Bóg217.

Zdaniem Brata Karola powinniśmy często rozważać tekst Psalmu 62218, 
kiedy jesteśmy sami u stóp Najświętszego Sakramentu – umożliwia 
on zatrzymanie się przed obliczem Boga i kontemplację Boskiego Ob-
lubieńca w niebie, w tabernakulum albo we wszystkich Hostiach kon-
sekrowanych na ziemi219. Godziny ludzkiego życia są lepiej wypełnione 
właśnie wtedy, gdy przebywa się u stóp tabernakulum. Ten czas jest 

213 Por. BD, s. 75. Pisał: „Niech przyjdzie Jego Królestwo, niech będzie uświęcone Jego 
Imię, niech Jego wola będzie czyniona tak jak między aniołami, tak i na ziemi, 
niech chleb życia, Święta Eucharystia będzie adorowana i przyjmowana z namiętną 
miłością przez wszystkie dusze, niech wszystkie grzechy będą odpuszczone i uni-
cestwione na ziemi, niech nikt nie ulegnie pokusie zasmucania Serca Jezusa”.

214 Por. EJ, s. 58.
215 Por. QRD, s. 168.
216 Por. QRD, s. 234.
217 Por. MP, s. 214–215. Pisał: „Gdybyśmy rzeczywiście w to wierzyli, czy stracilibyśmy 

choć jedną minutę z czasu, jaki moglibyśmy spędzić z Nim, by chodzić czcić miejsca, 
które uświęcił swoim pobytem, ale które, choćby nie wiem jak były święte, są jedynie 
martwymi kamieniami? Jezus jest tu: wierzymy w to naprawdę i postępujmy tak, 
jak nakazuje miłość”.

218 Por. MP, s. 275.
219 Por. CSM, s. 63.
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bardziej ceniony przez Umiłowanego niż chwile poświęcane studiom 
albo pracy fizycznej. W oratorium, przed Świętą Hostią, najmocniej 
się kocha i najlepiej wypełnia czas, spotykając się z Tym, który jest Po-
czątkiem i Końcem ludzkiej egzystencji, która powinna być wypełniona 
miłością do Niego220. Karol de Foucauld był przekonany, że czas adoracji 
Jezusa jest czasem korzystania z „najlepszej cząstki” na ziemi, że niewąt-
pliwie wolą Boga jest przebywanie wiernych przed Najświętszym Sa-
kramentem, gdyż ten, który kocha Jezusa w Najświętszym Sakramencie, 
nie oddala się nigdy od bycia kochanym przez Niego221.

3.2.8. Wspólnotowy wymiar adoracji we wspólnotach  
Karola de Foucauld

Dar szczególnej obecności Jezusa Chrystusa Boga Wcielonego pod po-
staciami eucharystycznymi w dziedzinie kultu zaowocował miejsce 
szczególnym wyróżnieniem nabożeństwa adoracyjnego222. Karol de Fo-
ucauld, pisząc regułę dla małych braci i sióstr Najświętszego Serca Jezusa, 
podkreślał pierwszorzędną rolę życia eucharystycznego w ich wspólno-
tach. Mali bracia i małe siostry Najświętszego Serca Jezusa są powołani 
do szczególnego naśladowania życia ukrytego Pana w Nazarecie, mają 
dzień i noc adorować Najświętszy Sakrament i pracować w krajach 
misyjnych. Ich celem jest uwielbienie Boga przez styl życia polegający 
na adoracji świętej Eucharystii, uświęcanie narodów niewiernych przez 
obecność Najświętszego Sakramentu pośród nich, ofiarowanie w ich 
intencji owoców Boskiej Ofiary i praktykowanie cnót ewangelicznych223.

Ponadto świeckie Stowarzyszenie Braci i Sióstr Najświętszego Serca 
Jezusa powinno dokładać wszelkich starań, aby pracować nad rozwinię-
ciem u katolików najpierw we Francji kultu Najświętszego Sakramentu, 
głównie po to, by nieść francuskim kolonistom pomoc o charakterze 

220 Por. CSM, s. 83.
221 Por. BD, s. 37–40.
222 Por. A. Santorski, Duchowość eucharystyczna, [w:] Leksykon duchowości katolickiej, 

dz. cyt., s. 251n.
223 Por. RD, s. 337.
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religijnym224. Mają również dołożyć wszelkich starań, aby sprawowano 
jak najwięcej mszy świętych, w szczególności w krajach, gdzie miesz-
kają niewierni225. W  liście do  przyjaciela Henryka de  Castries Karol 
de Foucauld pisał: „Nie chcę tylko ewangelizacji opartej na słowie, lecz 
na  obecności Najświętszego Sakramentu, sprawowaniu Najświętszej 
Ofiary, modlitwie, pokucie, życiu cnotami ewangelicznymi, miłości”226.

Eucharystia ma być spotkaniem z Umiłowanym Jezusem, z Jego 
najbardziej szaloną miłością do Ojca, a kontemplacja Boskiej Hostii 
ma pomagać w ciężkiej pracy codziennej, w modlitwie, aby w ten spo-
sób oddziaływać na otoczenie tubylczych ludów227. Karol podkreślał, 
że obecność i adoracja Świętej Hostii oraz naśladowanie ukrytego życia 
Jezusa uświęca milcząco narody nieznające Dobrej Nowiny228. Inspirację 
do takiej postawy czerpał od Matki Bożej i z tajemnicy nawiedzenia 
św. Elżbiety, kiedy Maryja bez rozgłosu przyniosła Jezusa do jej domu. 
Brat Karol pragnął nieść Jezusa, aby uświęcić „nieszczęśliwe dzieci Bo-
że”229. Takie na ogół było postanowienie wielu jego rekolekcji230.

Do kultu Eucharystii szczególne wezwani byli mali bracia Najświęt-
szego Serca Jezusa. Posłuszni swojej regule, powinni starać się o moż-
liwie jak najczęstsze celebrowane mszy świętych, aby wyprosić wiele 
łask dla narodów niewiernych. Celebrowane msze święte i duża liczba 
tabernakulów, w których Najświętszy Sakrament byłby nieustannie 
obecny, przedłużałyby trwającą moc uświęcania Chrystusa231. Takie 

224 Por. K. de Foucauld, Z biegiem czasu. Antologia pism duchowych [dalej: ZC], przeł. 
M. Brodniewicz, Poznań 2004, s. 228–230.

225 Por. RD, s. 586.
226 Por. ZC, s. 228.
227 Por. CBA, s. 104.
228 Por. CT, s. 65–66.
229 Por. VN, s. 109.
230 Por. VN, s. 176. „Zrobić wszystko, co możliwe, dla zbawienia narodów niewiernych 

(Maroko i Sahara), zapominając o sobie (środki ku temu prowadzące: obecność przed 
Najświętszym Sakramentem, ofiara mszy św., modlitwa, pokuta, dobry przykład, 
miłosierdzie, uświęcenie własne) – użyję ich ja sam i nakłonię innych do tego samego”.

231 Por. SD, s. 194–195.
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też były cele Kongregacji Małych Braci Najświętszego Serca Jezusa, aby 
na ile jest to możliwe, nauczyć ludzi naśladować życie Chrystusa z Na-
zaretu w krajach muzułmańskich i innych232. Na adoracji Najświętszego 
Sakramentu mali bracia winni byli spędzić każdego dnia pięć godzin233.

W artykule wstępnym Konstytucji Małych Braci Najświętszego Serca 
Jezusa czytamy, że bracia: „mają zgodnie z powołaniem szczególnie 
naśladować życie ukryte Pana w Nazarecie, adorować dzień i noc wysta-
wiony Najświętszy Sakrament i żyć w krajach misyjnych. Ich celem jest 
chwalić Boga, nadając swemu życiu styl naszego Pana Jezusa, w adoracji 
Świętej Eucharystii i w uświęcaniu narodów niewiernych przez obecność 
Najświętszego Sakramentu, składanie Boskiej ofiary Mszy św. i prakty-
kowanie cnót ewangelicznych”234. Artykuł drugi Konstytucji podejmuje 
temat nieustannej adoracji Najświętszego Sakramentu, przed którym 
modlitwie adoracyjnej winno się zawsze oddawać dwóch małych braci. 
Adoracja winna kończyć się błogosławieństwem Najświętszym Sakra-
mentem235. Święta Hostia wystawiona dniem i nocą ma przypominać 
o Marii i Józefie236, ponieważ jak oni mieli przed oczyma naszego Pana 
Jezusa, tak mali bracia powinni narody niewierne „przynosić przed 
ołtarz i tabernakulum” i uświęcać je w milczeniu, jak Jezus z Nazaretu 
uświęcał świat podczas 30 lat przebywania na ziemi. Celem małych braci 
Najświętszego Serca Jezusa było oddawanie chwaly Bogu przez adorację 
świętej Eucharystii i uświęcanie narodów niewiernych, modlitwę o na-
wrócenie dusz i praktykowanie cnót ewangelicznych237.

232 Por. RD, s. 27. Choć mieszkańcy krajów misyjnych są „tak niefortunnie i tak smut-
nie zaślepieni, tak mali, nieświadomi, niewykształceni, często nieznający języków 
europejskich, to mogą otworzyć swe serca na Jezusa Chrystusa. Mali Bracia przyjdą 
im z pomocą przez odprawianie w ich intencji mszy świętych, przez adorację wy-
stawionego Najświętszego Sakramentu, modlitwę i odmawianie Świętego Różańca”.

233 Por. RD, s. 28.
234 RD, s. 77.
235 Por. RD, s. 77–78.
236 Por. RD, s. 111–114.
237 Por. RD, s. 102.
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Cała formacja duchowa małych braci Najświętszego Serca Jezusa 
odbywała się w bliskiej relacji z Najświętszym Sakramentem. Proces 
formacyjny kandydatów był pomyślany przez ojca de Foucauld w ten 
sposób, aby już nowicjusz składał śluby w kaplicy na kolanach, u stóp 
wystawionego Najświętszego Sakramentu, obok brata przeora, który 
trzymał jego prawą rękę i przyjmował śluby. Natychmiast po mszy świę-
tej wspólnotowej przeor miał uklęknąć przed Świętą Hostią, a nowicjusz 
czytał następnie śluby na głos238.

Rekolekcje roczne poprzedzające odnowienie ślubów odbywać się 
miały w obecności Jezusa u stóp Najświętszego Sakramentu; miało 
to umożliwić zastanowienie się, jak zastosować na co dzień Świętą Ewan-
gelię, aby braci przeniknął Duch Pana Jezusa, by wyniósł ich na wyżyny 
miłości i naśladowania Umiłowanego Pana239.

Każdy mały brat powinien przede wszystkim z miłością kontemplo-
wać bez przerwy Umiłowanego Jezusa, wykonując codziennie pracę 
fizyczną, nocą czuwając na adoracji Boskiej Hostii, ale zawsze dając 
pierwszeństwo modlitwie. Powinien naśladować szaloną miłość Jezusa 
do Boga, aby z Jego pomocą wykonywać wszystkie inne obowiązki240. 
Dla kapłanów zgromadzeń małych braci i sióstr Najświętszego Serca 
Jezusa adoracja Najświętszego Sakramentu była następstwem celebracji 
Eucharystii. Zdaniem Karola nie powinna być przeżywana dla długiego 
jej trwania, ale winna wyrażać odrazę do zła i wyrzeczenie się wszyst-
kiego tego, co nie jest wolą Boga – w konsekwencji kapłan stawał się 
napełniony miłością do Serca Bożego241.

Również małe siostry Najświętszego Serca Jezusa, według zamysłu 
Karola de Foucauld, winny skupić swoje życie duchowe wokół nie-
ustannej adoracji Najświętszego Sakramentu. Taka miała być ich cecha 
charakterystyczna. Na adoracji powinny być zawsze obecne co najmniej 

238 Por. RD, s. 120–121.
239 Por. RD, s. 163.
240 Por. CBA, s. 104.
241 Por. QRD, s. 123.
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dwie siostry242 i modlić się za wszystkich ludzi, okazywać miłosierdzie 
bliźnim i naśladować ukryte życie Pana z Nazaretu243.

Po zaplanowanych przez siostrę przełożoną wszystkich zajęciach każda 
siostra powinna spędzić jedną godzinę na adoracji w dzień i jedną w nocy. 
Podczas adoracji w ciągu dnia należało modlićsię w milczeniu. Podczas 
adoracji nocnej siostry powinny recytować na głos modlitwy i odmawiać 
różaniec, a potem w ciszy adorować Chrystusa. Błogosławieństwo Naj-
świętszym Sakramentem odbywać się miało każdego dnia wieczorem 
po odmówieniu Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa i modlitwie 
poświęcenia się Sercu Jezusowemu. Następnie po błogosławieństwie 
zalecało się śpiewanie Tantum ergo Sacramentum i Panem de caelo244.

Błogosławiony Karol przedstawił także regułę Stowarzyszenia Braci 
i Sióstr Najświętszego Serca Jezusa. We wstępie do niej czytamy: „Sto-
warzyszenie Braci i Sióstr Najświętszego Serca Jezusa skierowane jest 
do katolików, celibatariuszy i żonatych obojga płci i tych, którzy chcą 
naśladować Jezusa. W nawracaniu dusz oddalonych od Jezusa człon-
kowie stowarzyszenia powinni naśladować cnoty Jezusa, prowadzić 
życie religijne, trwając w obecności Najświętszego Sakramentu, uczynić 
wszystko, co możliwe, aby pomóc w nawracaniu niewiernych. Wszyscy 
bracia i siostry są zaproszeni, aby Chrystusa Eucharystycznego kochać, 
adorować Go i oddawać Mu cześć całym swoim serem”245.

Zdaniem brata Karola bracia i siostry tworzący Stowarzyszenie po-
winni dołożyć wszelkich starań, aby spędzać nie mniej niż kwadrans 
na adoracji przed Najświętszym Sakramentem, a także, jeśli to możliwe, 
powinni uczestniczyć we mszy świętej. Podobnie jak mali bracia i siostry 
Najświętszego Serca Jezusa powinni troszczyć się o zwiększenie liczby 
mszy świętych, w szczególności w krajach niewiernych246.

242 Por. RD, s. 338.
243 Por. RD, s. 364–365.
244 Por. RD, s. 368–371.
245 Por. RD, s. 577.
246 Por. RD, s. 586.
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3.3. Postawy duchowe płynące  
z kultu eucharystycznego Karola de Foucauld

Warto przypomnieć, że Karol przystąpił do pierwszej komunii świętej 
dopiero w wieku 14 lat, 28 kwietnia 1872 w Nancy. Sam mówił o swej 
pierwszej komunii, że była „bardzo pobożna” i po „długim i dobrym 
przygotowaniu”247. Otoczony był w ten dzień łaskami i wsparciem ca-
łej rodziny chrześcijańskiej, pod okiem osób, które kochał najbardziej 
na świecie. Jego obrazek pamiątkowy z tamtego dnia przedstawiał krzyż 
w kształcie pędu, na którym widniały nałożone jedno na drugie trzy 
serca; poniżej można przeczytać złożoną pismem gotyckim następującą 
inskrypcję: „Jezusowi przez Maryję poświęcam moje życie”. Po latach, 
Karol wspomniał, że w czasie, gdy przeżywał pierwszą komunię świętą, 
był „dziki, trochę mało wyrazisty i z charakteru uciążliwy”248. W 1874 
roku, studiując w Nancy retorykę, wyznał przyjacielowi, że stracił wiarę, 
ale to nie było jedyne zło, które go spotkało249.

Po nawróceniu, które dokonało się w kościele św. Augustyna w Pa-
ryżu, po spowiedzi świętej i otrzymaniu rozgrzeszenia u ojca Huvelina 
natychmiast przystąpił do komunii świętej. To była jego „druga pierwsza 
Komunia Święta”250. mnichem jako mnich Alberyk w La Trappe napi-
sał list do pani de Bondy (w kwietniu 1890 roku), w którym przyznał, 
że Komunia Święta była dla niego „wielkim oparciem, wszystkim”251.

3.3.1. Przemiana duchowa Karola de Foucauld

Błogosławiony Karol stwierdzał wielokrotnie w przeżywanych przez 
siebie rekolekcjach, że powinniśmy zawsze „być w Eucharystii i z Nią, 

247 DP, s. 112.
248 Por. LT, s. 29.
249 Por. R. Bazin, Charles de Foucauld…, dz. cyt., s. 22.
250 Por. R. Bazin, Charles de Foucauld…, dz. cyt., s. 113.
251 Por. J. Bernard, Charles de Foucauld et le Saint-Sacrement, „Communio” 1977 nr 2, 

s. 65. 
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ponieważ sam Jezus jest w Niej”252. Żyć przez Chrystusa, żyć w Chrystu-
sie, Jego naśladować – takie było pragnienie brata Karola, które skłaniało 
go, by żyć nie tylko życiem naturalnym, lecz żyć według dewizy świętego 
Pawła: „Już nie ja żyję, żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20). Korzystał 
z tego wyjątkowego zaproszenia Boga, jakim była msza święta, i przyj-
mował często Komunię Świętą, ponieważ jego zdaniem miała ona moc 
stwarzania w człowieku życia Jezusa (por. J 6, 53). Eucharystia była dla 
niego wspaniałym przejawem dobroci Boga, który wzywał go, aby podą-
żać z Jego mocą i stałością do szczęśliwego celu wskazanego wszystkim 
ludziom przez Jezusa: „zapalenia ognia na ziemi” (por. Łk 12, 49). Tym 
płomieniem, zdaniem brata Karola, powinna być doskonała miłość, 
którą Bóg budzi w naszych sercach przez udział w uczcie eucharystycz-
nej, gdzie Chrystus „kocha nas do końca” (por. J 13, 1). Ojciec Karol 
był przekonany o tej miłości „do końca”, dzięki której „to nie my ży-
jemy, to żyje Jezus w nas, my żyjemy przez Jezusa, jak On żyje przez  
swojego Ojca”253.

Dobroć Boga, zdaniem brata Karola, polegała na tym, że nie tylko 
przyjął Ciało z Najświętszej Maryi Panny i zamieszkał z nami, również 
lecz także teraz jest ze swoimi wiernym we wszystkich tabernakulach 
świata i stał się pokarmem do spożycia na wieki254. Poznając te prawdy 
wiary, ojciec Karol pragnął adoracji Boga, uwielbienia Jego świętego 
imienia. Ciało i Krew Chrystusa stawały się dla niego „chlebem ła-
ski, chlebem powszednim, absolutnie koniecznym do życia duszy”255. 
Z tego zjednoczenia z Jezusem, którego źródłami były uczestnictwo 
we mszy świętej, wystawienie Najświętszego Sakramentu i przyjmowanie 
Komunii Świętej, płynęła coraz większa radość wiary, uznającej abso-
lutny autorytet tajemnicy Jezusa z Betlejem, z Nazaretu, z Getsemani, 
z Wieczernika, z Kalwarii. Karol prosił o wytrwanie w tej wierze, która 

252 Por. DS, s. 299.
253 Por. IBA, s. 168–169.
254 Por. QRD, s. 65.
255 Por. SD, s. 55.
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pozwalała mu zdobyć przekonanie o prawdziwej obecności tego, który 
jest ukryty w Świętej Hostii256.

Przed majestatem Boga w Eucharystii Karol upadał na kolana i co-
dziennie wypowiadał pierwsze słowo dnia: „dziękuję”. Dziękował za by-
cie u stóp Boga, za to, że pozwalał mu modlić się, patrzeć na Niego i trwać 
w Nim257. Sakrament Eucharystii był dla niego „Dobrem nad wszystkie 
inne dobra”. Fakt, że Bóg daje siebie w całej pełni, był powodem jego 
jeszcze większej radości258. Radować się z powodu łask Boga to obowią-
zek wierzących. Ogrom łask pozwala poznać wielkość Boga i skłania 
do dziękczynienia za Jego dary. Msza święta to „Dar sam przez się”, 
któremu trzeba okazać nieskończoną cześć. Skoro Jezus sam raczy dawać 
się ludziom w świętej Eucharystii, należy w tym Boskim sakramencie 
oddawać Mu wszelką cześć, adorować Go w każdej chwili, gdy tylko 
to jest możliwe, spędzać w Jego obecności tyle czasu, ile tylko można, 
nigdy nie przechodzić obok tabernakulum, by chociaż przez chwilę 
nie adorować Jego Boskiej obecności. Uczestnictwo we mszy świętej, 
przyjmowanie Komunii Świętej, adoracja wystawionego Najświętszego 
Sakramentu, błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem są zdaniem 
ojca de Foucauld pierwszorzędnymi pragnieniami woli Bożej. Brat Karol 
uczestniczył w tym kulcie eucharystycznym z zawstydzeniem, z głęboką 
świadomością bycia niegodnym, pokorą, ale i ze szczęściem, z wielką 
żarliwością dla chwały Boga i wielkim pragnieniem, by dla Niego praco-
wać. Uświadamiał sobie, że będąc na mszy świętej lub trwając na adoracji 
Najświętszego Sakramentu, przebywa w świętym miejscu Boga, „okryty 
Jego skrzydłami”, ukryty przed ludźmi, szczęśliwy, że żyje w Nim, żyje 

„zatracony w Nim, zanurzony w Nim”259.
Ta świadomość obecności Boga stawała się dla ojca Karola chlebem 

powszednim, chlebem, którego potrzebował o każdej porze dnia, którego 

256 Por. SD, s. 189.
257 Por. EJ, s. 113.
258 Por. MP, s. 50.
259 Por. MP, s. 269–270.
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pragnął, gdy doświadczał swej wielkiej nędzy duchowej. Za przykładem 
Jezusa prosił Boga, aby mógł wypełniać Jego wolę, którą rozumiał jako 
miłowanie Najwyższego. Kiedy przyjmował Ciało Pańskie, szczególnie 
odczuwał obecność Chrystusa i wyrażał wdzięczność Bogu za to, że jest 
z Nim i w Nim. W zamian ofiarował Bogu to, co miał: biedny dom swej 
duszy i posłuszeństwo oddania Mu siebie samego. Duchowa komunia 
pozwalała bratu Karolowi przedłużać poczucie bliskości Boga w długie 
godziny wieczorne260. To one były czasem, kiedy ojciec Karol przebywał 
z Boskim Oblubieńcem twarzą w twarz, kontemplując i adorując Go we 
wszystkich Hostiach konsekrowanych na ziemi. Jednocześnie prosił Boga, 
aby był z nim zawsze, we wszystkich chwilach życia261. To zjednoczenie 
przeżywał z pokorną wdzięcznością, dziękując Bogu za wielki dar, który 
rozjaśniał jego duszę szczęściem miłości. Widząc Świętą Hostię, pragnął 
zatopić się, zatracić się w miłości Zbawiciela tak, aby wszystko, co czynił, 
było w Nim, dla Niego, przez Niego. Wiele chwil spędzonych u stóp ta-
bernakulum wypracowalo w nim gotowość do przyjęcia nawet męczeń-
skiej śmierci – pragnął „zginąć z miłości u stóp Boskiej Hostii”262.  

Adorację Chrystusa przedłużał do późnych godzin nocnych w celi 
klasztornej, ale apogeum radości stanowił moment, kiedy Jezus doty-
kał jego ust, na sposób boski obejmując go, stając się z nim jednym263. 
Ta obecność, pełna błogosławieństwa eucharystycznego Jezusa, roz-
poczynała się każdego dnia w Komunii Świętej i trwała aż do każde-
go błogosławionego wieczoru. Stan ducha brata Karola odzwierciedla 
często podejmowany przez niego radosny okrzyk: „Jakże jestem bosko 
szczęśliwy!”264.

Również w ciągu dnia ojciec Karol składał całą swoją duszę w ręce 
Pana, aby Go kontemplować, a czynił to przez adoracyjne spojrzenie 

260 Por. MP, s. 110.
261 Por. CSM, s. 63.
262 Por. DS, s. 189.
263 Por. CFA, s. 355–356.
264 Por. CFA, s. 436.
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na tabernakulum w kierunku Jezusa w Najświętszym Sakramencie265. 
Kontemplował Go bez przerwy we wnętrzu swej duszy, w różnorodnych 
misteriach życia doczesnego, zawsze kierowany inspiracją Ducha Świę-
tego266. Miłość ojca Karola do Jezusa Eucharystycznego była pełna mi-
łości synowskiej, ale i pokory zakochania, bo Ten, przed którym klękał, 
to Król królów, wobec którego władcy ziemscy są nicością267. Ten Jezus, 
którego otrzymywał w Komunii Świętej, był obecny w nim, jak Jezus 
w Najświętszej Maryi Pannie po poczęciu w Jej łonie – to ten Jezus roz-
palał Go swoją miłością, ten Jezus go „pieścił i podtrzymywał jego istnie-
nie”268. Oblubieniec udzielał mu „Boskiego pocałunku, czyniąc go słabym 
ze szczęścia”, pogrążonym w kontemplacji Najświętszego Sakramentu269.

Kiedy Błogosławiony Karol przebywał przed Najświętszym Sakramen-
tem, prosił Jezusa o przebaczenie swych słabości, aby Bóg ustrzegł go od 
niewystarczającego zaangażowania, obojętności, ospałości, bezczynno-
ści duchowej, marnotrawstwa czasu łaski, nieuważnego odmawiania 
brewiarza czy przyzwyczajenia w uczestniczeniu we mszy świętej270. 
Żałował, że niedostatecznie mocno przeżywał dziękczynienie po Ko-
munii Świętej271. Karol de Foucauld uświadamiał sobie nieskończoność 
nędzy swej duszy, która karmiąc się chlebem eucharystycznym, otrzy-
mywała od Boga wiele natchnień, pragnień, celów duchowych, a nie 
potrafiła ich w pełni wykorzystać272. Żałował, że tak mało strzegł w ciągu 
dnia obecności Jezusa w tabernakulum, że nie dość często odwiedzał 
Go w Najświętszym Sakramencie, dlatego prosił Jezusa o przebaczenie 
za nadmierny zapał, z jakim oddawał się pracom fizycznym273.

265 Por. CFA, s. 584.
266 Por. IBA, s. 33.
267 Por. CFA, s. 55.
268 Por. CFA, s. 73.
269 Por. CFA, s. 383–384.
270 Por. SD, s. 128–129.
271 Por. CFA, s. 531.
272 Por. EJ, s. 65.
273 Por. MP, s. 113.
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Szczególnie ważnym momentem skruchy dla niego był początek mszy 
świętej. Razem z kapłanem recytował wtedy Psalm 43 (I przyjdę do oł-
tarza Bożego…). Jego zdaniem każdy uczestnik mszy świętej powinien 
obudzić w sobie uczucie wstrętu do wszystkiego, co ziemskie, do wszel-
kiego grzechu, do wszystkiego, co oddziela go od Boga. Następnie należy 
wzniecić w sobie poczucie głębokiego szczęścia i adoracji Boga, który 
za chwilę zjawi się na ołtarzu – albo już na nim jest, jeśli Najświętszy 
Sakrament znajduje się w tabernakulum – oraz święte pragnienie rado-
wania się najszybciej, jak to możliwe, widokiem „Boga w wiekuistych 
Przybytkach”274. „Ześlij światłość swoją i wierność swoją: niech one 
mnie wiodą i niech mnie przywiodą na Twoją świętą górę i do Twych 
przybytków!” – te słowa Psalmu 42 stosują się, zdaniem brata Karola, 
do Jezusa jako Zbawiciela, którego wzywali już święci Starego Prawa. 
Słowami tego psalmu powinni modlić się do Jezusa kapłan i wszyscy 
wierni w chwili rozpoczęcia mszy świętej275.

Natomiast tym, którzy asystują do mszy świętej, ojciec Karol zalecał 
postawę ofiarowania siebie wraz z ofiarą Chrystusa. Do momentu kon-
sekracji, oprócz przedstawienia Bogu intencji mszy świętej, nakazywał 
prosić o przebaczenie grzechów i czynienie tego, co jest konieczne dla 
wypełnienia woli Boga. Należy również podziękować za swój krzyż. 
Po konsekracji aż do momentu komunii świętej powinno się wielbić 
Chrystusa na ołtarzu. Natomiast czas po komunii świętej powinien być 
czasem dziękczynienia w ciszy276.

Karol de Foucauld przyznał, że szczególnie wyrażał Bogu wdzięczność 
za wielkie błogosławieństwa w otrzymanych chrzcie świętym, komunii 
świętej, w swoim nawróceniu, a także za powołanie go do życia zakon-
nego we wspólnocie trapistów w La Trappe. Ostatecznie podziękował 
Bogu za decyzję prowadzenia życia ukrytego i pełnego wzgardy, dostoso-
wując swój tryb życia do życia prowadzonego przez Jezusa w Nazarecie. 

274 Por. MP, s. 216.
275 Por. MP, s. 214–215.
276 Por. VN, s. 34.
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Dziękując za wszystko Bogu, Karol zwykł często dodawać słowa: „proszę 
Cię szczególnie o jedną rzecz, żebym robił wszystko ze względu na Cie-
bie, żebym pełnił Twoją wolę, mój słodki Jezu”277.

Ojciec Karol często przyznawał, że miał poczucie własnej bezsilności, 
duchowego marazmu wobec obfitości łask Chrystusowych. Dlatego 
błagał Jezusa przed tabernakulum: „Ratuj mnie, bądź we mnie bliżej, niż 
mogę ja sam. Naucz mnie Ciebie poznawać, adorować Ciebie we mnie, 
cieszyć się, że Cię przyjmuję, że Ciebie pragnę, że Ciebie oczekuję z mi-
łością”278. Chrystus, Boski Pasterz, który zastawił stół Eucharystii, nie zo-
stawiał brata Karola samego i stawał się źródłem jego pociechy279. To On, 
obecny w tabernakulum i w niebiosach, ochraniał Karola, On układał 
wszystko, co dobre dla jego duszy280. Błogosławiony podkreślał bogactwo 
łask Bożych, którymi wierni obdarzani są nieustannie, aż do skończenia 
świata. Każde tabernakulum jest źródłem, z którego obficie płynie woda 
miłości Jezusa, Boga-Człowieka. Brat Karol nie tylko chciał pić sam 
ze źródła Bożej miłości, lecz także pragnął, by w tej miłości zanurzała 
się cała ludzkość. Metafory „Bożej rzeki napełnionej po brzegi” i „obfitej 
żywności” obrazują hojność Eucharystii, Ciała, Krwi i Duszy Chrystusa. 
Każdego dnia Chrystus jako Dobry Pasterz obdarza tym pokarmem. 
Stąd ojciec de Foucauld nie mógł nie adorować i błogosławić Boga za te 
dary281. Pragnął podjąć starania nie tylko o swoje uświęcenie, lecz także 
o to, by inne dusze podążały za Jezusem282.

Czerpiąc tę niepojętą miłość z Jezusa, Karol de Foucauld czuł się 
wezwany do oczyszczenia duszy z grzechów. Według niego Jezus sam 
pozwalał na to, aby przeżywać poczucie niegodności płynące z przera-
żenia grzechem. Zostało ono jednak ostatecznie pokonane przez miłość 
Mistrza z Nazaretu, który usuwał wszelkie przeszkody, aby Karol mógł 

277 Por. CFA, s. 88–89.
278 Por. CFA, s. 423–424.
279 Por. QRD, s. 180.
280 Por. QRD, s. 134.
281 Por. MP, s. 282–283.
282 Por. LT, s. 160.
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stanąć w Jego obecności283. Stąd w ojcu de Foucauld zrodziło się poczucie 
ogromnej wdzięczności za każdą otrzymaną Komunię Świętą i błogo-
sławieństwo Najświętszym Sakramentem, ponieważ dzięki obecności 
Jezusa już nigdy musiał żyć dawnym życiem, życiem sprzed swojego 
nawrócenia284. Ta nieprzerwana obecność Jezusa Eucharystycznego 
w wystawionym Najświętszym Sakramencie rodziła w małym bracie 
poczucie wdzięczności i wierności Chrystusowi za wszelkie błogosła-
wieństwa, które otrzymywał od Najświętszego Serca Zbawiciela285.

Na poczucie ufności w miłość Zbawiciela pozwalała Karolowi scena 
ewangeliczna uzdrowienia kobiety cierpiącej na krwotok (por. Mk 5, 
21–34; 6, 53–56). Jeśli kontakt z Jezusem uzdrowił jej ciało, to Euchary-
stia, będąca darem Serca Jezusa, dzięki ufności, jaką brat Karol w Nim 
pokładał, była w stanie uzdrowić jego duszę286. Brak zaufania do Boga był 
jego zdaniem większą zbrodnią niż osobista kompromitacja człowieka, 
ponieważ „brak ufności wprost ubliża dobroci Boga, przeczy Jego miło-
ści, Jego miłosierdziu, Jego nieskończonej dobroci, okazanej nam przez 
wcielenie, przez Jego mękę, krzyż, po tym jak Jego Serce zostało przebite 
dla nas”287. Te zbawcze wydarzenia, potęgowane obietnicą Zmartwych-
wstałego Jezusa: „Oto jestem z wami aż do skończenia świata” (Mt 28, 20), 
powinny według ojca de Foucauld skłonić wszystkich do bezmiernej 
ufności i wykorzystania pomocy Jego łaski płynącej z Eucharystii już 
teraz, w życiu ziemskim288.

Według ojca Karola ta nadzieja ma także wymiar eschatologiczny. Jeśli 
Chrystus daje już teraz swoje Ciało i swoją Krew, swoją Duszę i swoje 
Bóstwo, całe nieskończone Istnienie, to nie może odmówić czegokolwiek 
w życiu przyszłym289. Bóg chciał przekazywać bratu Karolowi „rozkosze 

283 Por. SD, s. 128–129.
284 Por. CFA, s. 427–428.
285 Por. CFA, s. 438.
286 Por. DS, s. 267.
287 Por. DS, s. 283.
288 Por. DS, s. 285.
289 Por. DS, s. 299. 
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nieskończone”, które płyną z przyjmowania Jezusa w Komunii Świętej, 
po to aby żył przez Niego, dla Niego, adorując Go, kochając Go i służąc 
Mu nieprzerwanie z głębi swej duszy290.

Tę służbę Jezusowi podjął, naśladując Jego ukryte życie w Nazarecie. 
Samotność, milcząca obecność Jezusa w tabernakulum zainspirowały 
ojca Karola, by sam ukrył się przed wszystkimi sobie znanymi ludź-
mii, nie rozmawiając z nikim, jak tylko z Eucharystycznym Jezusem. 
Zamieszkał więc najpierw u stóp kaplicy Świętej Klary w Jerozolimie, 
a później w klasztorze Trapistów w La Trappe291. W tych miejscach od-
osobnienia Karol de Foucauld spędzał przed tabernakulum wiele godzin, 
traktując je jako możliwość bycia blisko Umiłowanego Boga, z dala „od 
padołu łez”, gdzie „Bóg cnót” obdarzał go swymi błogosławieństwami. 
Największym z nich była sama obecność Jezusa292. Ta bliskość Pana po-
zwala zdobyć taką żarliwość miłości Boga, aby pokonać stany oschłości, 
ciemności, wszystkiego, co mu doskwierało na ziemi. Mówił o doczesnej 
kondycji ludzkiej z pewną pogardą: „żegnaj na zawsze i więcej cię nie 
chcę”. To poczucie znikomości bytu ludzkiego dodatkowo potęgowa-
ne było przez akt ukrycia Boga w Eucharystii, jak również przez trud 
sprawowania oficjum, a nawet samego przyjmowania Komunii Świętej. 
Bywało, że wszystko to stawało się dla niego wielkim mozołem, cza-
sem pozostawania z dala od Boga. Mimo to ojciec Karol zdobywał się 
na częste akty wyznania miłości Jezusowi Chrystusowi293. Twierdził, 
że czas spędzony przed Najświętszym Sakramentem Jezusowi najbar-
dziej się podoba, że to dla Niego największa możliwa przyjemność294. 
Będąc posłusznym natchnieniom otrzymywanym w modlitwie przed 
tabernakulum, Karol de Foucauld podejmował następujące postano-
wienia rekolekcyjne, które odsłaniały kierunek dokonującej się w nim 
przemiany wewnętrznej:

290 Por. CFA, s. 537.
291 Por. QRD, s. 194.
292 Por. QRD, s. 234.
293 Por. MP, s. 44–45.
294 Por. EJ, s. 330.
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1) zatrzymać się u stóp Najświętszego Sakramentu za każdym razem, 
żeby wiedzieć, jaka jest wola Boga, aby później o niej nie zapomnieć;

2) pozostać przy Ukochanym we wszystkich momentach bez wyjątku, 
jak jest to tylko możliwe;

3) nigdy nie zaniedbywać pod żadnym pretekstem przyjmowania Ko-
munii Świętej, przezwyciężać wszelkie trudności dla jej przyjęcia;

4) być bogobojnym w czasie przeżywania mszy świętej;
5) zawsze być na mszy świętej, preferować obecność przed Najświętszym 

Sakramentem i przedkładać wszystkie inne praktyki pobożne ponad 
wszystko, co nie jest Świętą Hostią, ponieważ wszystko, co nie jest 
naszym Umiłowanym i naszym Bogiem, zniknie;

6) pozostać przy Świętej Hostii, która jest Bogiem żyjącym i naszym 
Zbawicielem Jezusem295.
Karol de Foucauld był szczęśliwy, bo był z nim Umiłowany i nic nie 

mogło pozbawić go tego szczęścia przeżywanego u stóp tabernakulum, 
bez względu na to, w jakiej kondycji byłby on sam: w dobrym czy w złym 
nastoju296. Wyznawał, że Jezus, ten w niebie i ten w Eucharystii, wzywał 
go, aby wraz z aniołami i z całym Kościołem połączył się z pomocą Jego 
łaski w radosnym uwielbianiu Boga. Szczęście adorowania w Eucharystii 

„Najpiękniejszego z synów ludzkich” było zapowiedzią niewypowiedzia-
nego szczęścia spotkania się z Bogiem w niebie297. Taka pewność obecno-
ści Chrystusa, zdaniem brata Karola, niewątpliwie umacnia w wierze298. 
Adorując Chrystusa w Eucharystii, był on przekonany, że Jezus wzywał 
go, aby pozostał u stóp Hostii, zawsze tam, gdzie Ją znajdzie, aby w czasie 
modlitwy Jego wola mogła się w nim urzeczywistnić299.

295 Por. DP, s. 95.
296 Por. MP, s. 45.
297 Por. DP, s. 90.
298 Por. DP, s. 92–93.
299 Por. DP, s. 93–94.
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3.3.2. Od Chrystusa Eucharystycznego do Chrystusa w człowieku

Miłość bliźniego w zamyśle Karola de Foucauld była cnotą, dla któ-
rej znalazł w swoim życiu duchowym specjalne miejsce. Uznał ją za 
zarekomendowaną przez samego Pana Jezusa, gdyż przez miłość bliź-
niego jednoczymy się z Nim jak Oblubieniec z Oblubienicą. To miłość 
bliźniego jest ofiarą, dzięki której przygotowujemy się do spotkania 
z doskonałą Miłością300.

Odczytując ten zamysł Chrystusa, Karol stwierdził, że są dwa główne 
powody, dla których powinniśmy kochać jedni drugich: pierwszym 
jest samo stworzenie, bo wszyscy zostaliśmy stworzeni na obraz Boga – 
jesteśmy więc w niewysłowiony sposób kochani; drugim powodem 
jest odkupienie – jesteśmy odkupieni za wielką cenę Krwi Chrystusa, 
co jest dowodem na to, w jak niewysłowiony sposób jesteśmy kochani 
przez Niego301. Więź miłości między Bogiem i człowiekiem brat Ka-
rol ukazał przez metaforę zaręczyn duszy chrześcijańskiej z Bogiem. 
W Eucharystii dusza zostaje poślubiona Bogu nie tylko przez miłość 
i łaskę, ecz także przez dziękczynienie okazane samemu Bogu. Jezus 
Chrystus, który wydał samego siebie, powierzył się człowiekowi i posiadł 
absolutnie jego duszę. Dusza chrześcijanina staje się „czystą dziewicą” 
poślubioną małżonkowi, którym jest Chrystus302.Tą miłością Bóg ob-
darowuje wiernych w Komunii Świętej, przez którą stają się oni jednym 
w Chrystusie. Przyjmując Ciało i Krew Chrystusa, zostajemy, zdaniem 
ojca de Foucauld, przebóstwieni w naszych ciałach i duszach, a On wy-
pełnia nas swoją nieskończonością po to, abyśmy jedni drugich „darzyli 
religijnym szacunkiem”303.

To przeświadczenie Karola de Foucauld znalazło wyraz w jego rozu-
mieniu obecności Boga w innych ludziach. Kiedy Chrystus przychodzi 

300 Por. IBA, s. 283.
301 Por. QRD, s. 41.
302 Por. CSM, s. 251–252.
303 Por. BD, s. 204.
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w Komunii Świętej, „jesteśmy świątynią Ducha Świętego”304. Ale to nie 
jest jedyny sposób, w jaki każdy staje się przybytkiem Boga. Zdaniem 
ojca Karola zawsze należy pamiętać, że jako ludzie „w Nim poruszamy 
się i jesteśmy”, a to powinno skłaniać do uwielbienia Boga całym ser-
cem305. Brat Karol był przekonany, że ilekroć przyjmuje Komunię Świętą, 
uświadamia sobie, że przyjmuje Boga, który w tym momencie jest wszę-
dzie: na całej ziemi, we wszystkich możliwych światach, z wszystkimi 
aniołami, w całej naturze, we wszystkich duszach ludzkich306.

Przekonanie o zjednoczeniu z Chrystusem wszystkich przyjmujących 
Jego Ciało miało wpływ na decyzje życiowe brata de Foucauld i posługę 
małych braci i sióstr Najświętszego Serca Jezusa, których celem powinno 
być życie z wszystkimi ludźmi w braterstwie. Kontemplując Najświętszy 
Sakrament, Karol był przekonany, że Najświętsza Maryja Panna i święty 
Józef tworzą wraz z nim atmosferę świętego domu nazaretańskiego. Dla-
tego traktował Jezusa jak starszego brata, dokładając wszelkich starań, 
aby być podobnym do Niego w postawie miłości do każdego bliźniego307.

Karol de Foucauld chciał przenieść ducha braterstwa na swoich bra-
ci i siostry ze zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa i oczekiwał 
od nich, że będą zbawiającymi przez swą obecność: przed Najświętszym 
Sakramentem, przez ofiarę mszy świętej, naśladowanie cnót Jezusa, po-
kutę i modlitwę, w końcu przez miłosierdzie, które musi promieniować 
braterstwem, tak jak Serce Jezusa promieniuje w Eucharystii308. Zachę-
cał swoich braci, aby pamiętali, że żyją z Jezusem w samym wnętrzu 
Boga. W Eucharystii, widzialny czy niewidzialny, On zawsze jest obecny 
w swoim bóstwie i człowieczeństwie i podtrzymuje ludzkie istnienie. 
Dlatego brat Karol wzywał małych braci i małe siostry Najświętsze-
go Serca Jezusa, aby w ciszy adoracji u stóp tabernakulum oddawali 
siebie Bogu, aby uwielbiali Go w sobie, w innych i w otaczającym ich 

304 MP, s. 225.
305 Por. MP, s. 225.
306 Por. CFA, s. 558.
307 Por. RD, s. 110.
308 Por. RD, s. 105.
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świecie, wypełniając wszystko Jego obecnością309. Karol de Foucauld był 
przekonany, że modlitwa adoracyjna uwielbiająca Chrystusa obecnego 
w Świętej Hostii sprawia, że objęte nią narody są cudownie uświęcane. 
Chociaż obecność „Brata Jezusa” w Najświętszym Sakramencie jest 
ukryta, to jednak powoduje ona, że życie człowieka jest wypełnione 
Boskim życiem domu z Nazaretu310.

Zdaniem Błogosławionego Karola miłość Chrystusa jest uniwersalna, 
a płomienie Jego miłosierdzia docierają do innych ludzi. Prowadząc ży-
cie kontemplacyjne, ubogie i pokutne, mali bracia Najświętszego Serca 
Jezusa mają obdarzać wielkim miłosierdziem i wielkim błogosławień-
stwem wszystkich ludzi. To była ich charakterystyczna, specjalna misja. 
Jej źródłem było zawsze naśladowanie życia ukrytego Pana z Nazaretu 
i nieustanna adoracja wystawionego Najświętszego Sakramentu311.

Wartym podkreślenia jest fakt, że ojciec Karol zachęcał, by regularnie 
odwiedzać biednych, przestrzegał jednak, aby nie czynić tego bez wyraź-
nej potrzeby w dni świąteczne i w dni poświęcone dla skupienia u stóp 
ołtarza312. Jest to konieczne, aby uporządkować ciało i duszę poprzez 
ciszę, kontemplację Boga w Eucharystii. Dopiero później można oddać 
się dziełom miłosierdzia313.

Nade wszytko nigdy nie można zapomnieć o mocy płynącej z samej 
mszy świętej i komunii świętej. Nie ma na świecie aktu o większej war-
tości, lepszego i skuteczniejszego sposobu wielbienia Boga Msza święta, 
Komunia Święta, zdaniem ojca Karola, bardziej pomagają duszom niż 
wszystkie dzieła zewnętrzne, bo wszystkie one nie mogą im uczynić 
tyle dobra, ile Bóg powie ludziom w głębi serca. Tak więc trzeba być 
najbardziej posłusznym Bogu, który przemawia do nas wewnętrznie 
przez Komunię Świętą. Wszystko inne jest ludzkie, nie tak wartościowe 
jak to, co daje łaska Eucharystii. Z tego też powodu ojciec de Foucauld 

309 Por. CFA, s. 390.
310 Por. RD, s. 368–371.
311 Por. RD, s. 107.
312 Por. CFA, s. 423–424.
313 Por. MP, s. 341–342.
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był przekonany, że nie tylko nie trzeba pozbawiać się samemu Komunii 
Świętej, lecz trzeba starać się, by otrzymali ją także chorzy, cierpiący, 
nawet jeśli konieczna byłaby daleka podróż do nich, bo to oni są „naj-
mniejszymi”, z którymi utożsamia się Chrystus. Komunia Święta jest, 
zdaniem ojca de Foucauld, dobrem najważniejszym, „Dobrem nad in-
nymi dobrami”, Bogiem samym, jest pociechą i dlatego z posłuszeństwa, 
które jesteśmy winni Bogu, trzeba to wykonać po dopełnieniu swoich 
obowiązków. Komunia święta jest konieczna dla pielęgnowania ludzi 
prawdziwie chorych i nie powinno się omijać tych, których koniecznie 
trzeba odwiedzić. Chorych należy odwiedzać regularnie, za wyjątkiem 
niedogodności fizycznej (która usprawiedliwia brak możliwości dotarcia 
do nich) – wtedy chorzy powinni praktykować komunię duchową314. 
Karol de Foucauld prosił w modlitwie Boga, aby mógł z wszystkimi 
duszami ludzkimi uwielbiać Go ze wszystkich swych sił słowami: „Bo-
ski Jezu, zobacz moją duszę w każdym z nich, z nimi chcę się wypalić, 
zużyć, uniżyć się bez żadnej korzyści dla siebie, z miłości do Ciebie, chcę 
przestać istnieć dla świata; żyć tylko dla Ciebie, dla Twojej adoracji, aby 
Ciebie kochać, wypełniając Twoją wolę!”315.

Hart ducha Karola de Foucauld potwierdził i złożył o nim następujące 
świadectwo biskup Guerin, prefekt apostolski w Ghardaï: „W Béni Abbès 
łaska i sympatia, jaką ojciec Karol od Jezusa zawsze stwarzał między 
oficerami na posterunku swoim przybyciem, była godna podziwu. Jego 
kaplica, dostatecznie przyzwoita dla przechowywania Najświętszego 
Sakramentu, była dobrze zbudowana i bardzo pilnie strzeżona. Wokół 
kaplicy znajdowała się klauzura, której nie można było przekroczyć, 
poza rzadkimi chwilami, aby iść zanieść ostatnie sakramenty chorym 
w kwaterze wojskowej. Jego życie było bardzo surowe, podzielone mię-
dzy praktykę bardzo żarliwej modlitwy i ćwiczenia miłości najbardziej 
miłosiernej”316.

314 Por. IBA, s. 118–120.
315 Por. CFA, s. 392–393.
316 Por. LT, s. 200.
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Brat powszechny, jak zwali Karola tubylcy, zawsze był postrzegany 
jako człowiek Boży, który słynął z gościnności. Wszystkie bariery świata 
nie miały tu znaczenia: oficerowie francuscy, żołnierze, Arabowie, Ber-
berowie, niewolnicy, żebracy, chrześcijanie, poganie, muzułmanie, nawet 
nomadowie marokańscy, którzy pokojowo wędrowali przez pustynię, 
byli przez ojca Karola przyjmowani po bratersku317. W 1902 roku Karol 
zdecydował się wykupić dwudziestoletniego niewolnika porwanego 
cztery lata wcześniej w Sudanie; kilka miesięcy później wykupił dwóch 
kolejnych. Ostatni z nich, o imieniu Paweł, był naocznym świadkiem 
jego śmierci w Tamanrasset318.

3.3.3. Eucharystia źródłem misyjnej działalności  
„brata powszechnego”.

Sakrament Eucharystii zmierza do budowania Ciała Chrystusa, którym 
jest Kościół. Brat Karol, karmiąc się Eucharystią, pragnął przede wszyst-
kim pełnić wolę Boga, którą rozumiał jako wezwanie do ewangelizacji 
innych ludzi319. Przyjąwszy Komunię Świętą, czując się własnością Bożą, 
prosił o jedną szczególną łaskę dla wszystkich ludzi: o to, żeby mogli peł-
nić wolę Pana320. Klęcząc przed Chrystusem ukrytym w tabernakulum, 
uświadamiał sobie, że sam jest synem Kościoła, przybranym dzieckiem 
Boga Ojca. To poczucie własnej Bożej godności kazało mu postrzegać 
ludzi jako tych, którzy również zostali troskliwie otoczeni Jego opieką321. 
Ponieważ Syn Boży przelał Krew na krzyżu za wszystkie istnienia ludzkie, 
brat Karol w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu, składał u Jego 
stóp całą ludzkość, prosząc dla niej o potrzebne łaski322.

Karol de Foucauld najpierw modlił się za tych, których Bóg specjalnie 
wybrał. Jego zdaniem byli to chrześcijanie, zwłaszcza katolicy, ci, którzy 

317 Por. A. Pronzato, Ziarno pustyni…, t. 2, dz. cyt., s. 42.
318 Por. A. Pronzato, Ziarno pustyni…, t. 2, dz. cyt., s. 50–51.
319 Por. SD, s. 55.
320 Por. CFA, s. 428.
321 Por. SD, s. 230.
322 Por. QRD, s. 90.
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zbliżyli się do sakramentu Eucharystii. To oni są duszą Kościoła. Jednak 
na pierwszym miejscu otaczał modlitwą kapłanów i cały episkopat. Choć 
wszyscy ochrzczeni są braćmi Jezusa, to jednak kapłani, biskupi i oczy-
wiście papież z racji święceń kapłańskich reprezentują Boga na ziemi, 
bo „oni otrzymują Świętą Eucharystię i są uświęceni jak tabernakula, 
jak święte cyboria”323.

Ojciec Karol zwracał uwagę, by kochać katolików, ponieważ ich 
ciała i dusze są tak uświęcone, tak boskie, jak tabernakula Pana Je-
zusa, gdzie jest nie tylko On chwilami, ale stale obecny, jak w świę-
tym cyborium, tak realnie obecny, jak był pod dachem swojego domu 
w Nazarecie i w domu swoich przyjaciół w Betanii324. Zdaniem mnicha 
Karola powinniśmy kochać wszystkich ludzi na ziemi jak siebie sa-
mych, bo są częściami Jezusowego Ciała, częściami samego Boga. Oni 
wszyscy przez Eucharystię są uświęceni, stając się braćmi i oblubienicą  
Jezusa325.

Dziękując za łaskę obecności przed Najświętszym Sakramentem, brat 
Karol prosił Chrystusa w  imieniu wszystkich dzieci Bożych o  chleb 
powszedni w myśl wezwania Chrystusowego zawartego w modlitwie: 

„Daj nam dzisiaj chleba naszego powszedniego” (Mt 6,11). Kierując się 
dobrem dusz ludzkich, błagał Boga najpierw o chleb łaski uświęcającej, 
o możliwość częstego przyjmowania świętej Hostii, której spożywanie 
jest absolutnie konieczne, aby osiągnąć życie wieczne. Następnie błagał 
Boga, aby udzielił wszystkim chleba, którym jest pełnienie woli Ojca, 
oraz o chleb powszedni, o fizyczny pokarm dla wszystkich ludzi. To 
dzięki tym łaskom Chrystusa płynącym z Eucharystii ludzkość zdaniem 
Karola będzie Go kochać, czcić, adorować, tak by powszechny kult 
Najświętszego Sakramentu był pocieszeniem dla Bożego Serca326. Tak 
rozumiane misterium Kościoła, który jest Ciałem Chrystusa i  który 

323 Por. BD, s. 174.
324 Por. PF, s. 141.
325 Por. PFJ, s. 160.
326 Por. BD, s. 76–77.
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dzięki Eucharystii ożywia wszystkich żyjących w  Kościele, było dla 
brata Karola powodem do uwielbienia Umiłowanego Ciała327. 

Ewangeliczna scena przedstawiająca Chrystusa, który błogo-
sławi, przełamuje chleby i każe rozdać je ludziom siedzącym przed 
Nim (por. Mk 6, 41n), była dla Karola de Foucauld okazją, aby uka-
zać Boga jako tego, który w swoim Kościele każdego dnia rozdaje 
błogosławioną Eucharystię wszystkim wiernym. Ten, który ofiaruje 
wszystkim siebie samego, nie może chcieć odmówić wiernym wszel-
kiego dobra. Dlatego z ufnością otrzymania całkowitej łaski i chwały 
Bożej powinien Ją przyjmować każdy. Eucharystia jest bowiem wy-
razem dobroci Boga, Jego miłości i miłosierdzia po tym, jak Jego Ser-
ce było przebite dla nas, po wcieleniu, męce i krzyżu. Z taką ufnością 
powinien klękać każdy wierny przed wystawionym Najświętszym  
Sakramentem328.

Klękając przed Najświętszym Sakramentem, zdaniem ojca Karola 
udowadniamy, że ufamy Kościołowi, Oblubienicy Chrystusa, ponieważ 
dajemy wyraz wiary w to, że Chrystus realnie przebywa w Kościele, 
w swoim Ciele. Przyjmując Eucharystię, stajemy się świątyniami Ducha 
Świętego, a to zdaniem ojca de Foucauld kolejny powód do zaufania 
Kościołowi, który karmiąc swoje dzieci Eucharystią, staje się Matką 
przytulającą syna w Synu. To przez przyjmowanie Komunii Świętej 
i słuchanie wskazówek nauki Kościoła żyjemy bardziej Duchem Świę-
tym i trwamy mocniej w Kościele. Przyjmowanie Boskiego Gościa w Eu-
charystii umożliwia zachowanie duszy wolnej od grzechu i wszelkiej 
niedoskonałości i prowadzi do uświęcania Kościoła. Taka była, zdaniem 
Błogosławionego, wola Boga, który żyjąc w nas przez Eucharystię, po-
zwala, by przyszło do nas Jego królestwo329.

Błogosławiony Karol de Foucauld widział Kościół jako Lud Boży, 
w którym Boski Emmanuel, będąc w naszych duszach – tabernakulach, 

327 Por. CFA, s. 394.
328 Por. DS, s. 283, 294. 
329 Por. MP, s. 231–234.
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czyni nas szczęśliwymi przez swoją łaskę, którą otrzymujemy przez 
Komunię Świętą. Taki Kościół widzi Jezus, będąc z nami od chwili wcie-
lenia aż po wszystkie czasy. Łaska Komunii Świętej w duszach ludzkich 
jest, zdaniem ojca de Foucauld, przyczyną świętości Kościoła – Domu 
Bożego. Myśli, słowa, uczynki naszego życia winny być godne umiło-
wanego Gościa naszych dusz. Według brata Karola najlepiej okazujemy 
szacunek Bogu w Eucharystii wtedy, gdy jesteśmy wierni Jego łasce. Jeśli 
jesteśmy jej wierni dziś, to On podwoi ją jutro i tak wzrastamy w niej 
z dnia na dzień, z nadzwyczajną mocą. W ten sposób Chrystus zostaje 
uwielbiony w Kościele w najwyższym stopniu330.

Dlatego Karol de  Foucauld entuzjastycznie zachęcał, aby wejść 
do Świątyni Pana, którą jest Kościół katolicki. Kto tam wejdzie, znaj-
dzie ołtarz Pana i Jego tabernakulum z Najświętszym Sakramentem. 
Tam znajdzie konsekrowaną Hostię, wysłucha mszy świętej i przyjmie 
Komunię Świętą. Kościół katolicki to wspólnota, w której adoruje się 
i przyjmuje żyjącego Chrystusa pośród ludzi. Przyjmując Eucharystię, 
ostatecznie wkracza się do świątyni niebieskiej i można się radować 
widokiem Boga przez całą wieczność, zanurzając się w oceanie miłości. 
W Kościele katolickim jest obfity kielich radości, który ofiaruje i podaje 
nam Chrystus w Eucharystii. To On, zdaniem ojca Karola, ukazuje potę-
gę Bożej miłości. Według Karola Bóg kocha nas w takiej mierze, w jakiej 
chce dobra dla nas, a przecież obdarza nas nim w nieskończoność. Ten 
kielich radości, który Bóg nam podaje, to kielich radości niebieskich, 
radości wiecznych, bezdenny kielich kontemplacji Boskich doskonałości. 
Bóg w Kościele katolickim jest, zdaniem brata Karola, nieskończenie 
słodki, nieskończenie miłosierny, sprawiedliwy i prawdziwy na wieki. 
Bóg daje Kościołowi chleb świętej Eucharystii po to, aby mógł zjedno-
czyć się z Nim ostatecznie w wieczności331. Zdaniem ojca de Foucauld 
tym, którzy w Kościele przyjmują Ciało Pańskie, Bóg udziela tyle radości, 
na ile odpowiadamy odpowiadają oni na Jego miłość. „Kto kocha Boga 

330 Por. MP, s. 379–380.
331 Por. IBA, s. 69.



Modlitwa�eucharystyczna�Karola�de Foucauld� 181

nieskończenie, znajdzie nieskończoną radość: znajdzie ją w niebie, jak 
i na ziemi, pozyska szczęście, dokładnie równe swojej miłości do Nie-
go”332. Dlatego Błogosławiony prosił Chrystusa, aby zachował Kościół 
od obojętności i oziębłości w przyjmowaniu Jego Boskiego Ciała333.

Świadomość otrzymania wielu sakramentów, zwłaszcza Eucharystii, 
świadomość przykładnego życia, które zostawił nam Chrystus, świa-
domość, że wszyscy są prowadzeni przez Kościół, mając przykład tylu 
świętych, powinna zachęcać do prośby o przebaczenie dla całego Ko-
ścioła, ilekroć doświadczamy jego słabości i grzeszności334. Karol widział 
jednak siłę Kościoła w potędze jego modlitwy do Chrystusa. Szczególną 
rolę w modlitwie za Kościół mieli odgrywać mali bracia i małe siostry 
Najświętszego Serca Jezusa. Ojciec de Foucauld pouczał ich, mówiąc, 
że konsekrowana Hostia jest błyszczącym, jaśniejącym punktem oświe-
cającym cały Kościół. Tak jak zmieniła ich życie, tak dokona przemiany 
w duszy tego, kto Ją przyjmuje i adoruje. Karol zwracał uwagę, że ten, 
kto przyjmuje Komunię Świętą, zostaje zanurzony i ukryty w Jezusie. 
To moment przebywania z samym Jezusem, w którym świat staje się 
snem, marzeniem, powłoką, mgłą, a naprawdę w pełni istnieje tylko 
Święta Hostia, w której całe życie świata i ludzkości są zanurzone. Warto 
po to odseparować się od świata na czas adoracji Najświętszego Sakra-
mentu, aby żyć przez Chrystusa i przez Niego zmieniać przyszłość335.

Sama Eucharystia i jej kult mają pomóc małym braciom i siostrom 
ukazywać w nich życie Jezusa. Mają oni stać się Jego doskonałym obra-
zem, aby dzięki temu byli wierni Boskiej misji ewangelizowania i uświę-
cania niewierzących przez ciszę i Eucharystię336. Za wzór powinni przyjąć 
całą pobożność Matki Bożej w czasie zwiastowania i nawiedzenia337. 
Za Jej przykładem, w ciszy, mają nieść Jezusa w świętej Eucharystii 

332 Por. MP, s. 402.
333 Por. CFA, s. 54–55.
334 Por. QRD, s. 81–82.
335 Por. CFA, s. 425. 
336 Por. CFA, s. 472. 
337 Por. VN, s. 109.
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do innych narodów338. Zdaniem brata Karola obowiązkiem tych, którzy 
żyją ukrytym życiem Jezusa, jest przynieść Jezusa do nich w Świętej 
Hostii i pozostać pomiędzy nimi z Boskim Jezusem. Mają adorować Go, 

„rozlewać woń Jego Ewangelii”339, nieść Najświętszy Sakrament pomiędzy 
narody niewierne nawet w sytuacji zagrożenia i tam żyć w cieniu taber-
nakulum, dając tym narodom oprócz nieskończonego błogosławieństwa 
obecności Jezusa także błogosławieństwo przykładu praktykowania cnót 
ewangelicznych340.

Tak więc Eucharystia staje się chlebem powszednim, absolutnie ko-
niecznym, niezbędnym dla ewangelizacji. Zdaniem ojca Karola sama 
nazwa „chleb” pozwala myśleć, że jest on pokarmem, który w Kościele 
jest „Dobrem ponad inne dobra”, dobrem, które daje życie nadprzy-
rodzone temu, kto Je przyjmuje. O tę łaskę dla wszystkich ludzi Karol 
zawsze prosił Ojca Niebieskiego341. Miara Bożych łask i Bożego błogosła-
wieństwa, które otrzymują wszyscy ludzie, jest nieskończona i powinna 
być, zdaniem brata Karola, odbierana jako przejaw szczególnej dobroci 
i czułości Boga względem wszystkich ludzi342. Tak obficie Dobry Pasterz 
karmi swoje owce, dając Kościołowi każdego dnia świętą Eucharystię343. 
Miarą łaski Bożej otrzymywanej w Eucharystii jest, zdaniem ojca Karola, 
podtrzymywanie istnienia świata w światłości i miłości Jego Ojca344. 
Chrystus, dając Siebie w Eucharystii, dokonuje także nawracania i pocie-
szania świata. Przykładem otrzymania tego pocieszenia są ewangeliczni 
Jair, Kananejka, niewiasta cierpiąca krwotok i wiel innych (por. Mk 5, 
21–43; 5, 25–34; Mt 15, 21–28). Zdaniem Błogosławionego Karola tak jak 
czynią to promienie słońca każdego dnia, tak Chrystus w Eucharystii 
promieniami swej łaski pochyla się z czułością nad wszystkimi nieszczę-

338 Por. PF, s. 160.
339 MP, s. 39.
340 Por. BD, s. 213.
341 Por. QRD, s. 101–102.
342 Por. PF, s. 93–94.
343 Por. PF, s. 118.
344 Por. CSM, s. 42.
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śnikami świata, okazując ludziom swoje przebaczenie i uniwersalne 
miłosierdzie345.

Świętując uroczystość Bożego Ciała, ojciec Karol modlił się, aby Świę-
ta Hostia zapanowała w sercach Tuaregów, Marokańczyków i wszystkich 
mieszkańców Sahary346. Pierwszym owocem tej modlitwy była obecność 
Chrystusa w tabernakulum w 1904 roku w Hoggar, w centralnej Saharze. 
Tam powstała pierwsza kaplica, a Najświętszy Sakrament pozostał w niej 
cztery lata. Dziękując Bogu za tę łaskę, brat Karol udzielił błogosła-
wieństwa Najświętszym Sakramentem mieszkańcom Hoggar i ludom 
zamieszkującym ten teren347.

Karol de Foucauld chciał skorzystać z tego, co dał mu sam Jezus. Jego 
zdaniem otrzymał od Niego dla nawrócenia i zbawienia niewiernych: 
ofiarę mszy świętej, obecność Chrystusa w tabernakulum, Najświętszy 
Sakrament, dobroć, modlitwę, pokutę, dobry przykład, uświęcenie wła-
sne. Zapiski z postanowień rekolekcyjnych348 Karola ujawniają, że prag- 
nął on całym sercem, bez wytchnienia uświęcać siebie, doskonale ofia-
rowywać siebie samego podczas mszy świętej, doskonale adorować  
Najświętszy Sakrament, być dobrym dla wszystkich, modlić się i poku-
tować za wszystkich, dawać tak bardzo dobry przykład, aby inni, widząc 
go, widzieli wierny obraz Jezusa349.

Do takiej samej postawy zachęcał małych braci i małe siostry Naj-
świętszego Serca Jezusa i  oczekiwał, że  będą, jak to  tylko możliwe, 

„promieniować” na inne narody Świętą Hostią – Światłością Świata350. 
Posłuszeństwo regule małych braci Najświętszego Serca Jezusa, celebra-
cja mszy świętej, adoracja Najświętszego Sakramentu, praktykowanie 
życia nazaretańskiego są zdaniem brata Karola wolą Bożą, której wy-
pełnienia oczekuje od nich Bóg. Tak, jego zdaniem, rozlewają się łaski 

345 Por. CSM, s. 236–237.
346 Por. CBA, s. 113; VN, s. 176.
347 Por. CT, s. 50.
348 Por. CT, s. 65–66.
349 Por. SD, s. 108–109.
350 Por. SD, s. 186.
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na narody niewierne351. Mali bracia Najświętszego Serca Jezusa mają 
uświęcać w milczeniu te narody, jak Jezus z Nazaretu uświęcał świat 
podczas 30  lat życia w  Nazarecie352. Podejmując tę  misję, brat Karol 
dostrzegał, że ofiarowane w tych intencjach Komunia Święta, modlitwa 
i inne szlachetne dzieła, przyczyniają się do jej powodzenia tylko o tyle, 
o ile zdecyduje o tym sam Bóg353. Zarówno on sam, mali bracia i małe 
siostry, jak i cała wspólnota Kościoła mają starać się podążać z misją 
uczynienia wszystkiego, co możliwe, aby zapalić jak najliczniejsze grono 
dusz miłością do Boga354.

Zanim mali bracia i małe siostry podjęli tę misję uświęcenia różnych 
narodów, „brat powszechny” chciał się zmierzyć z wezwaniem heroicz-
nym zawartym w słowach Jezusa: „Nikt nie ma większej miłości niż ten, 
który oddaje swoje życie za przyjaciół…” (J 15, 13). Ojciec Karol pragnął 
ofiarować życie za swoich bliskich i wszystkich, którzy potrzebowali 
zbawienia355. Rozmyślając nad śmiercią, napisał: „jakikolwiek byłby 
motyw, dla którego nas zabijają, umierajmy z czystej miłości. W ten 
sposób śmierć nasza będzie ofiarą o bardzo miłym zapachu i chociaż nie 
będzie męczeństwem w ścisłym tego słowa znaczeniu w oczach ludzkich, 
to będzie taka w Twoich oczach i będzie doskonałym obrazem Twojej 
śmierci. Jeżeli bowiem w takim wypadku nie przelaliśmy krwi za wiarę, 
to z całego serca ofiarowaliśmy ją dla Twej miłości356. Rzeczywiście oj-
ciec Karol de Foucauld sam żył tymi myślami i one podsumowują jego 
życie, które zostało przerwane w Tamanrasset 1 grudnia w 1916 roku357.

Podsumowując rozdział trzeci tej dysertacji, należy stwierdzić, że teo-
logiczny wymiar modlitwy eucharystycznej Błogosławionego Karola 
de Foucauld ukazywał sakrament Eucharystii jako rzeczywistą obecność 

351 Por. SD, s. 194–196; VN, s. 176.
352 Por. RD, s. 102–103, 116, 165, 360–361.
353 Por. IBA, s. 166.
354 Por. IBA, s. 167–168.
355 Por. VN, s. 177–178. 
356 Por. SD, s. 218.
357 Por. M. Lafon, Rekolekcje z Karolem de Foucauld, tłum. J. K. Lis, Kraków 2005, s. 121.
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Chrystusa, który poprzez sprawowane przez kapłana misterium prze-
miany chleba i wina w Ciało i Krew uobecnia się w tajemnicy swego 
wcielenia, śmierci na krzyżu i zmartwychwstania. Ta przekraczająca 
wszelkie rozumienie tajemnica wiary, w swej najbardziej radykalnej 
formie śmierci Baranka Bożego na krzyżu, ukazuje przede wszystkim 
obecność Boskiego Oblubieńca, który pragnie zbawić wszystkich ludzi358. 
Karol de Foucauld często podkreślał fakt uniżenia się, ogołocenia się 
Chrystusa w Eucharystii, która jest ciągłą Jego ofiarą i która jako jedyna 
może doskonale uwielbić Boga oraz stać się zadośćuczynieniem za grze-
chy człowieka. To uniżenie się Chrystusa poprzez Eucharystię podnosi 
człowieka do godności dziecka Bożego. Dobry Pasterz, który oddaje 
swoje Ciało i Krew, staje się dla Kościoła zarazem darem i pokarmem. 
Chrystus przyjmowany w Komunii Świętej przez chrześcijan jednoczy 
ich ze sobą cieleśnie i duchowo i wzywa do miłości bliźniego, aby konty-
nuowali spotkanie z Nim w Jego Ciele mistycznym. Błogosławiony Karol, 
modląc się, często wyrażał pragnienie, aby Jezus – Baranek Paschalny – 
stał się obecny w każdym miejscu świata, by swą obecnością odnawiał 
i wyzwalał od zła całą ludzkość, nie tylko katolików. Modlący się brat 
Karol, sam przemieniony i uświęcony przez Świętą Hostię, kierując się 
nakazem miłości bliźniego, otwierał się na misję odważnego, choć ła-
godnego i pokornego głosiciela powszechnego zbawienia dokonanego 
przez Chrystusa359.

Rozdział trzeci tej dysertacji ukazał ponadto różne formy modli-
tewnej pobożności eucharystycznej Karola de  Foucauld. Podstawą 
jego życia duchowego były msza święta i  adoracja Najświętszego Sa-
kramentu. Dla brata Karola Eucharystia była przede wszystkim co-
dziennym spotkaniem we mszy świętej z Chrystusem ukrzyżowanym 
i  Zmartwychwstałym. Kult adoracji świętych postaci, Ciała i  Krwi 
Chrystusa, przedłużał się po  uczcie eucharystycznej w  nawiedzeniu 

358 Por. Benedykt XVI, adhort. Sacramentum Caritatis, 10.
359 Por. Sobór Watykański II, Dekret o działalności misyjnej Kościoła, [w:] Sobór 

Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1967, s. 689–691.
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i adoracji Najświętszego Sakramentu. Adoracja była istotą życia brata 
Karola, w niej wyrażał on swoją miłość do Chrystusa przez komunię 
sakramentalną i duchową. Dzięki temu odradzał się na nowo360. Takiej 
samej postawy oczekiwał od założonych przez siebie wspólnot: Zgro-
madzenia Małych Braci Najświętszego Serca Jezusa, Zgromadzenia 
Małych Sióstr Najświętszego Serca Jezusa i Stowarzyszenia Braci i Sióstr 
Najświętszego Serca Jezusa. Kult Najświętszego Sakramentu łączył się 
ściśle z celebracją misteriów odkupienia w całym roku liturgicznym361. 
był była ona dopełniana kultem Najświętszej Rodziny z Nazaretu i mo-
dlitwą do świętych Pańskich. Matka Boża i św. Józef pomagali Karolowi 
i jego przyszłym uczniom nieustannie wpatrywać się w Brata – Jezusa 
i uczyć doskonałego zjednoczenia z Nim362. Te pobożne praktyki pro-
wadziły do wydania odpowiednich owoców duchowych w życiu Karola 
de Foucauld.

Rozdział trzeci ukazał także bogactwo życia duchowego, ukształ-
towane przez głęboko przeżywane nabożeństwo Karola de Foucauld 
do Najświętszej Eucharystii. Poczucie grzeszności brata Karola zosta-
ło przezwyciężone głęboką miłością do Chrystusa w Świętej Hostii, 
która była dla niego źródłem Bożego przebaczenia. Dziękował Panu 
za miłosierdzie i możliwość uczestniczenia we mszy świętej oraz ado-
racji Najświętszego Sakramentu. Odnajdywał przed Chrystusem w ta-
bernakulum wezwanie do nawrócenia, porzucenia własnych błędów, 
ograniczeń i letniej miłości. Adorując Najświętszy Sakrament, odczytał 
wezwanie Chrystusa, by kochać bliźnich, zwłaszcza tych najbiedniej-
szych. Rozwój jego miłości do Chrystusa Eucharystycznego umożliwiał 
mu także dojrzewanie w miłości bliźniego. Czas spędzony na modli-
twie przed Ukochanym Bratem i Panem Jezusem owocował gościnno-
ścią okazywaną podczas niezliczonych wizyt muzułmanów, żołnierzy, 

360 Por. Benedykt XVI, Homilia z okazji objęcia Katedry Rzymskiej (7 maja 2005), 
„L’Osservatore Romano” 2005 nr 7–8, wyd. pol., s. 18.

361 Por. EJ, s. 259–260.
362 Por. M. Lafon, Rekolekcje z Karolem de Foucauld, dz. cyt., s. 95.
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chorych, a nawet niewolników, których zawsze starał się brać w obronę. 
Podczas adoracji Jezusowego Serca w Eucharystii odkrył miłość Boga 
do ubogich, wyrażającą się w słowach: „wszystko, co uczyniliście jedne-
mu z moich braci najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40). Jego 
miłość do ubogich była naturalną konsekwencją miłości do Chrystusa, 
która przenikała całe jego życie, czerpiące ze źródła Eucharystii363. Dla-
tego zachęcał katolików, aby przyjmując dar Jezusa w Komunii Świętej, 
sami najpierw pamiętali o swej niezwykłej godności dziecka Bożego. 
Pragnął, by tę inicjatywę przejęli mali bracia i małe siostry Najświętszego 
Serca Jezusa. Przynosząc Chrystusa w Eucharystii narodom niewiernym, 
mają oni nawracać i pocieszać świat. W ten sposób Karol wpisywał 
się w przesłanie papieża Leona XIII, który w 1902 roku wydał ency-
klikę o sakramencie Eucharystii Mirae Caritatis, pragnąc, aby wielka 
moc i  skuteczność mszy świętej była szerzej znana i  coraz bardziej 
doceniana364. Sam, przez przykład własnego życia eucharystycznego 
i praktykowanie cnót ewangelicznych, stał się widocznym świadkiem 
Ewangelii i mocy Eucharystii.

O ile pobożność eucharystyczna Karola de Foucauld była głównym 
źródłem jego życia religijnego, o tyle kult Najświętszego Serca Chrystusa 
stał się najczęstszą formą kontemplacji miłości Wcielonego Słowa, która 
znalazła swoje całkowite dopełnienie w Jego męce i zmartwychwstaniu. 
Rozdział czwarty tej rozprawy ukaże bogactwo kultu Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w pobożności Błogosławionego Karola de Foucauld.

363 Por. Mały brat Jezusa Moris, Z powodu Jezusa i Ewangelii, Kraków 2010, s. 118.
364 Por. Leon XIII, enc. Mirae Caritatis, 29. Papież pisał: „Ta najdostojniejsza tajemnica 

jako ofiara zawiera w sobie przeobfity zapas zbawienia przygotowany nie tylko dla 
poszczególnych osób, ale i dla wszystkich ludzi. Dlatego to Kościół zwykł ją gorliwie 
składać «za zbawienie całego świata». Właściwą jest rzeczą, aby dla rozbudzenia 
pobożności i czci tej tajemnicy połączyli swe starania wszyscy ludzie dobrej woli, 
ponieważ w naszych czasach to połączenie jest szczególnie konieczne. Gorąco też 
pragnęlibyśmy, aby wielka moc i skuteczność Mszy św. była szerzej znana i coraz 
bardziej doceniana”. 





ROZDZIAŁ IV 

Kult Najświętszego  
Serca Jezusowego 
w duchowości  
Karola de Foucauld

Celem niniejszego rozdziału jest przybliżenie natury i  istoty kultu 
Najświętszego Serca Pana Jezusa u Karola de Foucauld. Pomocą będą 
tu trzy encykliki papieskie krzewiące ów kult oraz wypowiedzi papieży1. 
Leon XIII w encyklice Annum sacrum z dnia 25 maja 1899 roku mówił 
o kulcie Serca Jezusowego jako o lekarstwie i źródle nadziei w obliczu 
prób wyrugowania z życia społecznego wiary w Chrystusa i wygnania sa-
mego Boga z tego świata. Zdaniem namiestnika Chrystusowego chętnie 
i z uległością przyjęte panowanie Serca Chrystusa (por. Dz 4, 12) może 
pomóc na nowo zaprowadzić ład i pokój w narodach katolickich i tych, 
które nie znają wiary chrześcijańskiej. W tym celu papież Leon XIII 
wezwał wszystkich, aby poświęcić Najświętszemu Sercu Jezusa całą spo-
łeczność ludzką2. Do tego aktu, którego uwieńczeniem było ogłoszenie 
uroczystości Chrystusa Króla, papież Pius XI w encyklice Miserentis-
simus redemptor z 8 maja 1928 roku dodał jeszcze jeden, mianowicie 
obowiązek godnego zadośćuczynienia (ekspiacji) albo wynagrodzenia 
Najświętszemu Sercu Jezusowemu3.

Dla Błogosławionego Karola de Foucauld kult Najświętszego Serca 
Pana Jezusa był drugą typową formą duchowości i stał się pokarmem słu-
żącym podtrzymywaniu jego wzrostu w gorliwości religijnej. W swoich 

1 Por. Leon XIII, enc. Annum sacrum, Pius XI, enc. Miserentissimus redemptor, 
Pius XII, enc. Haurietis aquas, [w:] A. Tessarolo, Teologia Serca Jezusowego, Kra-
ków 1983, s. 117–204. 

2 Por. Leon XIII, enc. Annum sacrum, 3, 5, 8.
3 Por. Pius XI, enc. Miserentissimus redemptor, 4.
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pismach duchowych ukazał obie wspomniane formy kultu Najświętsze-
go Serca Jezusowego, które zostaną przedstawione poniżej.

4.1. Istota kultu do Najświętszego Serca  
Pana Jezusa u Karola de Foucauld

Mówiąc o czci Serca Jezusa, papież Pius XII w encyklice Haurietis aquas  
z  15 maja 1956 roku podkreślił, że najgłębszą istotą Jego kultu jest 
miłość Boża, która rodzi się z Ducha Świętego (por. Rz 5, 5), a która 
powinna płonąć w sercach chrześcijan4. Karol de Foucauld poprzez 
kult Serca Jezusowego dał własną odpowiedź na miłość Boga okazaną 
ludzkości i jemu samemu. Jego zdaniem to Duch Święty przez praw-
dę zawartą w słowach Chrystusa nakreślił portret Pana Jezusa jako 
łagodnego, pokornego, pełnego miłosierdzia Zbawiciela wszystkich 
ludzi. Dyskretna, niekrzycząca, niegnębiąca swoją posługą osobowość 
Jezusa nie pragnie poniżenia uwikłanego w grzech człowieka, ale usi-
łuje podnieść go i okazać swe miłosierdzie wszystkim, nie wykluczając  
pogan5.

Z takim obrazem Serca Chrystusa pierwszy raz spotkał się jedena-
stoletni Karol de Foucauld w Louÿe w Normandii, gdzie przebywał 
u swoich krewnych, rodziny Moitessierów. Widział wtedy kuzynkę 
Marię Moitessier, idącą każdego dnia na mszę świętą. Kiedy pewnego 
razu wraz z nią nawiedzał Najświętszy Sakrament, wskazała mu statuę 
Serca Jezusa, którą jej rodzina ufundowała dla tego małego kościółka. 
Po wielu latach, kiedy Karol znajdzie się w Tamanrasset, z jego inicja-
tywy obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa, wzorowany na tej figurze, 
będzie wznosił się nad ołtarzem. Co roku, w uroczystość Bożego Ciała, 

4 Por. Pius XII, enc. Haurietis aquas, [w:] A. Tessarolo, Teologia Serca Jezusowego, 
przeł. Z. Morawiec, Kraków 1983, s. 149 (Theologia Cordis, 1). 

5 Por. DS, s. 374.
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będzie razem ze swą kuzynką często wspominał ich wspólną modlitwę 
do Najświętszego Serca Jezusowego6.

Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa był znany i bardzo rozwinięty 
w epoce Karola de Foucauld. Dlatego w 1856 roku papież Pius IX usta-
nowił w całym Kościele święto Najświętszego Serca Pana Jezusa. W 1870 
roku Ojciec Święty wyraził potrzebę ekspiacji narodowych w celu po-
wrotu ludzkości do respektowania wartości Bożych7. Założone w 1861 
roku przez ojca Henryka Ramière’a (1861–1884) Apostolstwo Modlitwy  
(L’Apostolat de  la Prière) było francuską odpowiedzią na  postula-
ty zawarte w papieskim nauczaniu. W tym celu H. Ramière podążył 
z pielgrzymami chcącymi zadośćuczynienia za grzechy Francuzów 
do miejscowości Paray-le-Monial, aby oddać chwałę Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa i pokutować za grzeszników. Cała ekspiacja była 
skierowana do Boga w celu pocieszenia Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Ta potrzeba aktualnego pocieszenia Serca Jezusowego była dopełnieniem 
wizji mistycznej Świętej Małgorzaty Marii Alacoque, beatyfikowanej 
w 1864 roku. W 1871 roku H. Ramière był inspiratorem Ślubów Narodo-
wych (Voeu National), które zostały złożone w bazylice Najświętszego 
Serca Pana Jezusa na Montmartrze. Przymierze modlitwy w jedności 
z Jezusem Chrystusem stało się bardzo znane. Następca Piusa IX, Leon 
XIII, 28 czerwca 1889 roku podniósł to święto do stopnia pierwszej 
klasy8. W 1873 roku Francja została poświęcona Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa. Począwszy od 1876 roku, jak stwierdził Auguste Hamon, 
ceremonie na Montmartrze były największymi ku czci Najświętszego 
Serca Pana Jezusa i stały się punktem szczytowym życia duchowego 
w XIX wieku9.

6 Por. J.-F. Six, Itinéraire spirituel…, dz. cyt., s. 18.
7 Por. J.-F. Six, Itinéraire spirituel…, dz. cyt., s. 90.
8 Por. Leon XIII, Wstęp do encykliki „Annum sacrum”, [w]: A. Tessarolo, Teologia 

Serca Jezusowego, dz. cyt., s. 118.
9 Por. A. Hamon, Coeur (Sacré), [w:] Dictionnaire de spiritualité: ascétique et mysti-

que, doctrine et histoire, t. II, éd. M. Viller, C. Baumgartner, A. Rayez, Paris 1953, 
kol. 1023–1044. 
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Papież Leon XIII w  encyklice Annum sacrum podkreślił, że  nale-
ży poświęcić Sercu Jezusowemu cały rodzaj ludzki, a  więc nie tylko 
ochrzczonych, lecz także wszystkich, którzy jeszcze nic nie wiedzą 
o  wierze chrześcijańskiej. Podkreślił, że  Serce Boże jest symbolem 
i żywym obrazem nieskończonej miłości Jezusa Chrystusa, która do-
maga się również odwzajemnienia miłością. Polega ono na oddaniu się 
Jezusowi Chrystusowi, ponieważ wszelkie objawy czci, hołdu i miłości 
względem Bożego Serca odnoszą się w rzeczywistości do osoby samego 
Chrystusa10.

Taki obraz Chrystusa nosiła w swym sercu pani de Bondy, kuzynka 
Karola de Foucauld, i taki obraz nieskończonego miłosierdzia Serca 
Jezusowego w nim zaszczepiła11. Będąc pod jej wpływem, Karol de Fou- 
cauld pięć miesięcy po powrocie z Ziemi Świętej, 6 czerwca 1889 roku, 
w bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa na Montmartrze ostatecznie 
sam poświęcił się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Od tego czasu przez 
całe swoje życie będzie często wskazywał na to, że to nabożeństwo było 
dla niego najważniejsze12.

Po swoim nawróceniu, podczas pobytu w Nazarecie w 1888 roku, Ka-
rol z pomocą łaski Bożej zapragnął realizować swoje powołanie na dro-
dze życia zakonnego. Motywem rozpoczęcia nowego powołania była 
chęć uwielbienia Boga przez akty pocieszenia Serca Jezusowego oraz 
modlitwa za wszystkie dzieci Boga13. Jako trapista, Maria Alberyk miał 
nadzieję, że jego pełne zjednoczenie się z Bogiem dokona się dzięki 
Duchowi Świętemu, który pozwoli mu wydobyć się z gnuśności i braku 
posłuszeństwa wobec Niego. Był przekonany, że może się to dokonać 
jedynie dzięki darowi nieskończonego miłosierdzia Serca Jezusowego14.

10 Por. Leon XIII, enc. Annum sacrum, [w:] A. Tessarolo, Teologia Serca Jezusowego, 
dz. cyt., s. 117–118.

11 Por. LMB, s. 30.
12 Por. J.-F. Six, Itinéraire spirituel…, dz. cyt., s. 91–92.
13 Por. VN, s. 25–26.
14 Por. LMB, s. 29–30.



Kult�Najświętszego�Serca�Jezusowego…� 193

Medytując mękę Jezusa, Karol odkrywał niepojętą miłość Boga 
do człowieka. Jego zdaniem kształt tej miłości najlepiej ukazał Chry-
stus przez śmierć na krzyżu, a Jego śmierć najlepiej ukazała potęgę mi-
łości Boga, która była także największym wyrazem uszanowania dla 
wszystkich najświętszych dzieł Bożych15. Żadne serce nie radowało się 
tak jak Serce Chrystusowe, ponieważ żadne nie kochało Boga równie 
mocno i nie cieszyło się tak Jego szczęściem. Ponadto żadne serce nie 
cierpiało tak, jak Chrystusowe, ponieważ żadne nie kochało ludzi tak, 
jak Ono, i nie cierpiało tak z powodu ich grzechów i groźby ich wiecz-
nego zatracenia. Według ojca de Foucauld im bardziej serca upodobnią 
się do Najświętszego Serca Jezusowego, im bardziej będą Go kochać 
i cierpieć z powodu grzechów, wspominając Jego cierpienia, tym bardziej 
Chrystus będzie się radował na myśl o swoim szczęściu i szczęściu tych, 
których ukochał tak bardzo przez wzgląd na Boga16.

Karol wielokrotnie pytał siebie samego o tajemnicę godności człowie-
ka, który otrzymał od Boga tak wielki dar: dar Jego Syna. Jego zdaniem 
ten dar nie był z pewnością zasługą człowieka, ale był kształtem miłości 
płynącej z Serca Jezusa. Ojciec de Foucauld był przekonany, że człowiek 
może jedynie przyjąć tę miłość Boga i pozwolić Bogu czynić Jego wolę 
przez niego17.

Zdaniem Błogosławionego jest oczywiste, że Bóg, mający czyste 
upodobanie, święte i sprawiedliwe Serce, może kochać jedynie piękno 
i dobro i że kocha nas proporcjonalnie do tego, jak wiele w człowie-
ku jest piękna i dobra. Serce Jezusa kocha zawsze nawet grzeszników, 
ponieważ zawsze pozostaje w nich coś z piękna i dobra – ale kocha 
w bardzo różnym stopniu, w zależności od tego, czy boski obraz, który 
stanowi o ludzkim pięknie, jest mniej lub bardziej zaciemniony, mniej 
lub bardziej jaśniejący18.

15 Por. MP, s. 324.
16 Por. MP, s. 139.
17 Por. BD, s. 202–203.
18 Por. MP, s. 324.
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Ojciec Karol, powołując się na objawienia Małgorzaty Marii Alacoque, 
stwierdził, że Jezus, płonąc w swoim Sercu ogniem miłosierdzia Bożego, 
spalał się podczas każdej chwili swojego życia niewypowiedzianą miło-
ścią wobec wszystkich ludzi. Serce Jezusa, które jest jednością wszystkich 
mocy w Bogu, pragnie rozpalić ten ogień niewypowiedzianej miło-
ści w każdym człowieku. Wszystko, co czynił Jezus, czynił ze względu 
na Boga, dla Jego miłości, z posłuszeństwa wobec Jego woli. Ofiarując 
Bogu wszystkie zasługi swego życia, myśli, słowa i czyny, uczynił to dla 
uświęcenia ludzi, których widział w Sercu Boga19.

Według Karola Chrystus w swej miłości do Ojca pragnął ukształtować 
doskonale ludzkie serca, łącząc je ze swoim Bożym Sercem. Ponieważ 
w Sercu Jezusa jest obecna nieskończona dobroć, miłosierna i niewypo-
wiedziana miłość do Ojca, winno się te przymioty miłości Serca Bożego 
naśladować, aby pokochać wszystkich ludzi. To miłość Boga Ojca tak 
ukształtowała Serce Jezusa, by było Sercem Boga, który umiłował ludzi 
tak dalece, że dał im swojego jedynego Syna. Chrystus zjednoczył się 
z Sercem Boga, które ukształtowało Jego Serce w sprawiedliwości i mi-
łosierdziu, czego ostatecznym wyrazem i potwierdzeniem była śmierć 
uświęcająca ludzi na Kalwarii, w której Bóg w sposób ostateczny po-
twierdził, że kocha człowieka i wszelkie stworzenie20.

Zdaniem Błogosławionego Karola w  znaku śmierci Chrystusa 
na krzyżu całe prawo Starego Testamentu zostało uproszczone do dwóch 
przykazań: miłości Boga i miłości bliźniego. Całe życie wewnętrzne 
zostało sprowadzone do miłości Boga, natomiast całe życie zewnętrzne 
do miłości miłosiernej wobec bliźniego. W ten sposób Chrystus po-
twierdził, że Jego prawem i religią jest prawo miłości, tak jak On Sam 
jest miłością. „Jezu Ty jesteś cały Twoim Sercem! Ponieważ Ty jesteś 
cały miłością!”21 – wyznał ostatecznie Błogosławiony Karol. Ponieważ 
wszystkie słowa Chrystusa były podyktowane Jego miłością wobec ludzi, 

19 Por. PF, s. 12.
20 Por. PF, s. 18–20.
21 CFA, s. 299.
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dlatego napełniają, przenikają całe stworzenie. Ponieważ Jego Dobra 
Nowina jest jak On sam, więc cała jest miłością. Dlatego ludzie, którzy 
najbardziej zbliżają się do Umiłowanego, to ci, którzy najbardziej kochają 
innych ludzi. Jak twierdził ojciec de Foucauld: „Ciebie kochać w bliźnim, 
kochać bliźniego w Tobie, to kochać bliźniego dla Ciebie. Kochać! Oto 
pieczęć położona we wszystkich Chrystusowych pouczeniach, przy-
powieściach, wszystkich Jego słowach. Kochać! Oto cała religia, całe 
pouczenie, całe Twoje życie, Ty Sam”22.

W ten sposób Karol de Foucauld odsłonił naturę miłości Boga. Jego 
zdaniem miłość Boga pragnie najpierw największego dobra dla uko-
chanej istoty. Tym największym dobrem jest posiadanie ukochanej 
istoty w sposób całkowity, tzn. utożsamienie się z nią. To oznacza bycie 
z nią w doskonałej jedności, tak jak mówił Jezus o swej jedności z Ojcem 
(por. J 17, 20–21). Owa doskonałość w jedności, owo utożsamienie z oso-
bą kochaną rodzi się z uległości, a uległość jest skutkiem naśladowania. 
Natura uczy, że od chwili pokochania wybranej osoby rodzi się instynkt 
naśladowania tego, kogo się kocha. Dlatego ojciec Karol prosił Chry-
stusa najpierw o możliwość utożsamienia się z Chrystusem, a potem 
o możliwość naśladowania Go, gdyż jak twierdził, to naśladowanie jest 
pierwszym dzieckiem miłości. Jego zdaniem ludzie powinni starać się 
naśladować Jezusa we wszystkim: w Jego myślach, słowach i uczynkach. 
Należy czynić we wszystkim to, co On uczyniłby na naszym miejscu. 
W tym celu trzeba prosić Go, by On żył w nas, by wszystko przez nas 
czynił, by przyszło Jego królestwo, by tylko On królował w nas – w ten 
sposób nasza dusza, nasze życie staną się Jego duszą, Jego życiem. W ży-
ciu Karola owocem naśladowania Chrystusa była uległość wobec Niego, 
a owocem uległości jedność z Nim23.

Dla ojca Karola to utożsamienie się z najbardziej ukochaną Osobą 
dokonywało się podczas wieczorów i nocy czuwania, podczas chwil 
uwielbienia i błogosławienia Boga. Wtedy Jezus przybywał do niego 

22 Por. CFA, s. 299–300.
23 Por. MP, s. 158–159.
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i królował w jego sercu, a on pragnął służyć Umiłowanemu, aby w ten 
sposób pocieszać Jego Serce24. Czynił to zarówno w okresie Bożego 
Narodzenia, jak i podczas rozważania Jego chwalebnej męki i zmar-
twychwstania. Pragnął wtedy, żeby Jego Serce było świadkiem jego 
życia i umożliwiało mu głębsze poznawanie Go, tak by mógł miłować 
Go z całego serca i w ten sposób najbardziej pocieszyć Serce Jezusa25. 
Karol pragnął być blisko Jezusa i wraz ze Świętą Rodziną adorować 
Go zawsze, dniem i nocą. Prosił Świętą Rodzinę, aby wybłagała mu łaskę 
trwania przed Jezusem nie tylko wzrokiem, ale i sercem gdyż, jak mówił, 

„sam Chrystus prosił o czuwanie” (por. Mt 26, 41)26.
Ojciec de Foucauld wskazywał także na reakcję Serca Boga, które 

okazuje dobro człowiekowi nie ze względu na jego cnoty czy ich brak, 
ale na fakt, że takiej pomocy potrzebuje. Jego zdaniem Jezusowe cuda 
czynione wobec różnych ludzi w Ewangeliach były okazywaniem miło-
sierdzia nie tylko duszom mocnym, wiernym (np. wskrzeszenie Łaza-
rza), lecz także przede wszystkim tym, które były ubogie, które trzeba 
było podnieść i uzdrowić z niewierności (np. uzdrowienie paralityka). 
Dlatego ojciec Karol wzywał do wdzięczności Bogu przez okazywanie 
wierności łaskom Boga, jakie ludzie – chorzy – otrzymują od Boskie-
go Lekarza. Co więcej, powinno się przez modlitwy, przykład życia, 
umartwienia i obowiązki stanu podjąć wszelkie starania, aby nawet 
niechrześcijan przyprowadzić do Boga i nigdy nie tracić nadziei na ich 
przyszłe zbawienie. Wzorem w tym względzie była dla ojca de Foucauld 
postawa Jezusa – Dobrego Pasterza, który na równi kochał sprawiedli-
wych i grzeszników27.

Podziw dla miłości Boga towarzyszył bratu Karolowi przy medytacji 
dziejów zbawienia, które począwszy od Protoewangelii zapowiadały do-
broć Boga okazującego miłosierdzie nawet największemu grzesznikowi. 

24 Por. CFA, s. 102–103.
25 Por. CFA, s. 111–112.
26 Por. CFA, s. 138.
27 Por. BD, s. 94–95.
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Dowodem na nią było przebaczenie, jakie stało się udziałem łotra 
na krzyżu. Dobroć Boga wobec niego wskazuje, że powinniśmy żywić 
głęboką nadzieję, iż miłosierdzie Chrystusa może być okazane każdemu 
człowiekowi. Zdaniem Karola jeśli Bóg wymierza jakąś karę człowiekowi, 
to ma ona przyczynić się do jego poprawy i nawrócenia. Bóg zawsze 
ma dla człowieka otwarte ramiona. Bóg w Sercu Jezusa, które tyle wy-
cierpiało, ukazuje miłość pełną nadziei, że grzesznik wróci do Niego28. 
Dlatego Karol, ufając miłosiernej miłości Serca Jezusa Zmartwychwsta-
łego, prosił Go, aby wyprowadził z „grobu” dusze zanurzone w śmierci, 

„aby mogły śpiewać: Alleluja! w tym czasie i w wieczności”29. Tak Serce Je-
zusa okazywało swą dobroć nie tylko wobec Ojca, lecz także wszystkich 
pokoleń ludzi30. Według ojca Karola de Foucauld największe wydarzenia 
zbawcze: narodziny Chrystusa, Jego życie, Jego męka, zmartwychwstanie 
i chwała wniebowstąpienia mają swe źródło w Sercu Jezusa. To tutaj jest 
źródło pragnienia, by przez swoje cierpienia zbawić wszystkich ludzi, 
w ten sposób pocieszyć Boga i oddać Mu należną chwałę31.

Podsumowując ten punkt czwartego rozdziału, należy stwierdzić, 
że istotą kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa u Błogosławionego Ka-
rola de Foucauld było doświadczenie go jako najlepszego „lekarstwa”, 
umożliwiającego zjednoczenie się grzesznego człowieka z Bogiem po-
przez uciekanie się w modlitwie do Jego Najświętszego Serca. W ten 
sposób Błogosławiony Karol de Foucauld antycypował niejako przyszłe 
zawołanie papieża Piusa IX: „Przystąpi człowiek do serca głębokiego”, 
które to słowa Ojciec Święty umieścił pod obrazem Najświętszego Serca 
Jezusa. Zdaniem ojca de Foucauld należy zbliżyć się do Serca Jezu-
sa, bo z Niego wypływa Krew, która obmywa z grzechów wszystkich 
ludzi. Wzorem dla wszystkich powinna być postawa Świętego Jana 
podczas ostatniej wieczerzy, który złożył na Sercu Chrystusa swoją 

28 Por. QRD, s. 31.
29 Por. CT, s. 65.
30 Por. EJ, s. 190.
31 Por. DS, s. 63–65.
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głowę. Zdaniem Karola każdy chrześcijanin powinien oddawać wielką 
cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i pokładać w Nim wielką uf-
ność. Nabożeństwo do Niego powinno wyrażać się także w uczynkach 
realizujących trzy cnoty: miłość do Boga, ponieważ miłość przepełnia 
Boskie Serce i ogarnia je całe na wieki; miłość do ludzi, którzy są stwo-
rzeniem i obrazem Boga i to w nich miłość pulsuje z niewysłowioną 
mocą; posłuszeństwo, które jest koniecznym owocem miłości: „Ten, kto 
Mnie miłuje, wypełnia Moje słowa” (Mt 7, 24). Ufność wobec Chrystusa 
powinna wyrażać się także przez dwie kolejne cnoty teologiczne: wiarę 
i nadzieję. Dzięki wierze człowiek uznaje za łatwe wszystko to, czego 
Bóg od nas oczekuje: „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” 
(Flp 4, 13). Z kolei nadzieja oparta jest na miłości Boskiego Serca do ludzi, 
na prawdzie Bożych obietnic, dlatego oczekuje wytrwale łaski na tym 
świecie i życia wiecznego w życiu przyszłym. To z jej pomocą trzeba 
pracować nad własnym uświęceniem i uświęceniem bliźniego, pokła-
dając ufność w Bożej miłości i obietnicach Najświętszego Serca Jezusa32.

Temu przekonaniu dał wyraz papież Leon XIII w encyklice Annum 
sacrum, pisząc: „Serce Boże jest symbolem i żywym obrazem nieskoń-
czonej miłości Jezusa Chrystusa, która pobudza nas do odwzajemnie-
nia się również miłością. Dlatego jest rzeczą najzupełniej odpowiednią 
poświęcenie się temu Najświętszemu Sercu, które jest objawem czci, 
hołdu i miłości wobec Osoby samego Chrystusa”33. Ojciec Karol de Fou- 
cauld uczynił to na dwa sposoby: najpierw przez akt poświęcenia się 
Najświętszemu Sercu Jezusowemu, a następnie przez akt pocieszenia 
Serca Jezusowego (ekspiacji), aby w ten sposób zadośćuczynić za swoje 
grzechy. Obie formy czci okazywanej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 
zostaną omówione w następnym punkcie tej dysertacji.

32 Por. MP, s. 313–314.
33 Por. Leon XIII, Wstęp do encykliki „Annum sacrum“, dz. cyt., s. 122.
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4.2. Formy czci okazywane przez Karola de Foucauld 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

Papież Pius XII w encyklice Haurietis aquas stwierdził, że pierwszym 
i zasadniczym celem poświęcenia się Sercu Jezusowemu jest okazanie 
miłości Bogu. Jest to  najpierw miłość Boga Trójjedynego objawiona 
w  Jezusie Chrystusie, do  której ludzie również zostali zaproszeni: 

„Kult Serca Jezusowego jest kultem miłości, jaką Bóg żywi względem 
nas, miłości, którą należy uwielbiać i  naśladować i  za którą trzeba 
ustawicznie dziękować. Celem tak pojętego kultu jest udoskonalenie 
naszej ludzkiej miłości, jaka nas łączy z Bogiem i ludźmi, przez coraz 
gorliwsze wypełnianie nowego przykazania, które Boski Mistrz przeka-
zał apostołom jako święte dziedzictwo, gdy mówił: «Przykazanie nowe 
daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem» 
(por. J 13, 34)”34.

Żyjący wiek wcześniej Błogosławiony Karol de Foucauld wielokrotnie 
potwierdzał, że na doskonałą miłość Chrystusa pragnie odpowiedzieć 
swoją miłością. Uczynił z tego postanowienia cel swego życia. Odwza-
jemnienie miłości Boga zrozumiał jako umiejętność pocieszania Serca 
Jezusa. Według niego wszystkie myśli, słowa uczynki i wszystkie chwile 
życia powinny mieć jeden cel i jemu powinny być poświęcone: pocieszać 
Serce Jezusa, gdyż On sam o to prosił. Chrystus „wzywa duszę, która 
by Go pocieszyła, a nikt nie przychodzi”, mówił ojciec Karol; dlatego 
wzywał też: „Bądźmy tą duszą, powiedzmy: oto jestem! Obierzmy to za 
cel całego naszego życia: pocieszać Serce naszego umiłowanego Jezusa!”35 
Dla ojca Karola sposób pocieszenia Serca Jezusowego był jeden: „Ko-
chać Chrystusa!”, i to miłością doskonałą36. Praktyczną formą okazania 

34 Por. Pius XII, enc. Haurietis aquas, [w:] A. Tessarolo, Teologia Serca Jezusowego, 
dz. cyt., s. 193–194.

35 MP, s. 296.
36 Por. CFA, s. 102–103.
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Chrystusowi tej miłości w Kościele powszechnym był akt poświęcenia się 
Sercu Jezusowemu, do którego wezwał papież Leon XIII w dniu 25 maja 
1899 roku37 i który wielokrotnie w swoim życiu praktykował Błogosła-
wiony Karol. Jego zdaniem, pełniąc z czystej i żarliwej miłości Bożą wolę, 
można Go doskonale kochać. Należy okazać doskonałe posłuszeństwo 
Bogu ze względu na Niego i z miłości do Niego oraz okazać posłuszeń-
stwo także nauczycielom, których On wskazuje przez swój Kościół38.

4.3. Akt poświęcenia się  
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa  
przez Błogosławionego Karola de Foucauld

Pierwszy raz Karol de Foucauld poświęcił się Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa 6 czerwca 1889 roku w bazylice Najświętszego Serca Pana 
Jezusa na Montmartrze. Tam oddał swoje życie Bogu, prosząc, aby mógł 
wypełniać Jego wolę39. Dziękując Bogu za otrzymane powołanie zakon-
ne, w styczniu 1891 roku pragnął złożyć Mu ofiarę z siebie samego, aby 
w ten sposób móc pocieszyć, jak to tylko możliwe, Jego Serce40. Karol 
stwierdził, że od chwili kiedy poświęcił się Sercu Jezusa, mógł spokoj-
nie myśleć, że cokolwiek przyniesie przyszłość (z wyjątkiem grzechu), 
będzie pochodzić od Niego. To oznaczało w jego życiu zgodę na to, 

37 Por. Leon XIII, enc. Annum sacrum, [w:] A. Tessarolo, Teologia Serca Jezusowego, 
dz. cyt., s. 125.

38 Por. MP, s. 334. Ojciec de Foucauld modlił się wtedy: „Najświętsze Serce Jezusa, 
któreś tyle dla mnie wycierpiało, racz sprawić, bym czynił to, co dzięki Tobie tak 
jasno rozumiem, i racz sprawić, bym Cię pocieszał najbardziej jak to możliwe, 
w każdej chwili mojego życia doskonałością mojej miłości, doskonałością mojego 
pełnego miłości posłuszeństwa. Amen! I proszę Cię o tę samą łaskę dla wszystkich 
ludzi, Twoich dzieci, Boże!”. 

39 Por. J.-F. Six, Itinéraire spirituel…, dz. cyt., s. 92.
40 Por. LMB, s. 33. 
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by zaufać Bogu i pozwolić się prowadzić Bożej woli, bo „dobrze jest być 
w Jego rękach i oprzeć się na Jego Sercu”41.

Po odkryciu swego powołania nazaretańskiego, kiedy przebywał 
w Nazarecie w czerwcu 1897 roku, komentując przykazanie miłości 
Boga całym sercem (por. Mt 22, 37–39), prosił w imię Jezusa dla siebie 
i dla wszystkich ludzi o to, aby mogli kochać Chrystusa z całego serca, 
całej duszy42. Ojciec Karol poświęcił Sercu Bożemu całe swoje istnienie, 
wszystkie chwile swego życia, wszystkie czyny i myśli, aby pocieszyć 
i uwielbić Jezusa43. Pragnął, aby wszystkie dzieci Boga pocieszały, jak 
to tylko możliwe, Boże Serce w każdej chwili życia. Ta prośba Karola 
de Foucauld podsumowywała wszystkie jego modlitewne pragnienia44.

Jedną z form pocieszenia Serca Jezusowego były pisane przez Karola 
medytacje biblijne45. W uroczystość Wszystkich Świętych, rozpoczynając 
pisanie medytacji do Consideration sur les fêtes de l’année (Rad doty-
czących świąt w ciągu roku liturgicznego), pragnął „podążać za wonią 
zapachu Chrystusa”46. Wielokrotnie w tych medytacjach ujawniał swe 
głębokie przywiązanie do Najświętszego Serca Pana Jezusa, które stało 
się sekretem Jego doskonałości47. Błogosławiony Karol pragnął w swej 

41 Por. LSM, s. 65.
42 Por. LSM, s. 63–65.
43 Por. DS, s. 48.
44 Por. MP, s. 120. Modlił się: „Udziel mi tego, a nie będę mógł już o nic więcej prosić, 

niczego więcej pragnąć, bo to zawiera w sobie wszelkie Twoje dobro, a czegóż pragnę 
Boże, prócz Twego dobra?”. 

45 Por. CFA, s. 299–300. W Wielką Środę 1898 roku Karol tak modlił się o możli-
wość pocieszenia Bożego Serca: „O Serce Jezusa gorejące miłością, wylewające 
ją na ziemię, błogosławię Cię, uwielbiam Cię! O Serce kochające, Serce rozpalające 
i promieniujące, kocham Cię i uwielbiam bez końca! O Serce, które będzie przebite 
przez miłość, Serce, którego miłość uczyniła tak cierpiącym, Serce które w każdej 
chwili życia każdego człowieka aż do końca świata będzie cierpieć albo radować się, 
poprzez które Ty nas cały kochasz! Spraw, żebym Cię pocieszał, jak to tylko możliwe, 
przez wszystkie chwile mego życia. Niech czynią tak wszystkie dzieci Boga”.

46 Por. CFA, s. 21. Karol jako motto rożażań przyjał słowa: „Woń twych pachnideł 
słodka… pociągnij mnie za sobą” (por. Pnp 1, 3–4).

47 Por. J. Bernard, Introduction, dz. cyt., s. 14.
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pokorze uwielbiać Serce Jezusa we wszystkich Hostiach świata, oddychać 
i żyć tylko dla Niego, Jego kontemplować przez wszystkie chwile swego 
życia, co świadczy o tym, że kult Serca Pana Jezusa był w jego życiu ścisłe 
związany z kultem Eucharystii48.

Często prosił Chrystusa, aby otrzymał łaskę pełnienia woli nie swojej, 
ale Boga, aby postępował w doskonałości chrześcijańskiej, aby wzrastał 
w Jego miłości aż do końca, aby wytrwał w niej zwłaszcza w godzinie 
śmierci. Pragnął także otrzymać pociechę Serca Jezusowego i prawdzi-
wą umiejętność naśladowania Jego Serca, potrzebną do doskonałego 
i umiejętnego postępowania drogą Ewangelii. Prosił również o do-
skonałą uległość swemu Umiłowanemu, bo dzięki niej byłby zdolny 
do dawania dobrego przykładu według pouczeń Umiłowanego Mistrza. 
Mimo iż czuł się niegodny i tchórzliwy wobec cierpienia dla imienia 
Jezusowego, ojciec Karol był zdecydowany, aby jak męczennicy przelać 
swoją krew dla Chrystusa, być jak oni nasieniem, z którego narodzą się 
kolejne pokolenia chrześcijan pocieszających Serce Pana49.

W uroczystość Bożego Ciała w czerwcu 1898 roku, w miesiącu po-
święconym czci Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, napisał, że „w Na-
zarecie mieszkało Serce Jezusa”50. Rozpoczynał wtedy medytacje nad 
fragmentami czterech Ewangelii, w których koncentrował się na umie-

48 Por. CFA, s. 415–416. Pisał: „Wydaje mi się, że te trzy słowa zawierają wszystkie moje 
postanowienia wobec Ciebie, całe moje życie, wszystko co mogę uznać za swoje. 
Kochać, naśladować, Tobie być posłusznym… Te słowa nie są synonimami, ale 
są wystarczające, bo każde z ich prowadzi do dwóch innych: ten, kto kocha Jezusa, 
Jego naśladuje, Jemu jest posłuszny; ten, kto naśladuje Jezusa, kocha Boga i Jemu 
jest posłuszny; ten, kto jest posłuszny Jezusowi, kocha Go i naśladuje Go. Tak więc 
każde z tych trzech słów prowadzi wszystko, całe nasze życie i całe Jego życie, wszyst-
ko, co Jezusowe. Kochać Jezusa to nie ustawać w doskonałości i to nam wystarczy. 
To pociąga za sobą wszystko, co było Twoim życiem, wszystko, co powinno być 
moim życiem. Naśladować Chrystusa to doprowadzać do doskonałości wszystko, 
czym być powinienem. O, ukryj mnie w Tobie, wbrew mnie samemu. Spraw, abym 
zaraz po przebudzeniu Ciebie wzywał i wędrował do Twoich stóp, wzywając Bożego 
przebaczenia, bo nie jestem godny jak do tej pory sprostać tym wymaganiom”

49 Por. CFA, s. 30–31.
50 CFA, s. 432.
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jętności naśladowania Jezusa, okazywaniu miłości bliźnim, ubóstwie 
i posłuszeństwie. Na okładce do tych medytacji znajduje się opracowa-
ny przez niego motyw: słowo „Jesus”, narysowane serce i napis: „Fiat 
voluntas Tua!”. Od tej pory ten znak stanie się symbolem jego życia51, 
a inspiracją do przyjęcia tego symbolu były słowa: „Przyszedłem rzu-
cić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął” (Łk 
12, 49). To był ważny tekst dla ojca Karola, gdyż i on zapragnął płonąć 
miłością do Jezusa. Dlatego Karol narysował odręcznie serce z krzyżem 
na swoim habicie, a od tej pory zwracał się często do Jezusa wezwa-
niem „Caritas”. Pragnął kochać Boga tak, aby wszystkie jego zajęcia 
były przeniknięte miłością do Niego, aby kontemplacja Umiłowanego 
trwała w jego myślach i słowach, aby Chrystus-Caritas mógł przez niego 
czynić wszystko. Drogą do tego celu miało być nabożeństwo do Ser-
ca Bożego, przez które, zdaniem ojca Karola, Bóg miał zapalać ogień  
na ziemi52.

Karol zobowiązał się wtedy do dania Jezusowi tzw. dowodu miłości, 
przyjmując Jego nakaz, by często czytać i medytować Pismo Święte, aby 
lepiej Go poznać. Przyrzekał Mu także posłuszeństwo w prowadzeniu 
życia na wzór lat spędzonych przez Chrystusa w Nazarecie. Pragnął na-
śladować Go w prowadzeniu życia ukrytego, aby w ten sposób poznawać 
coraz lepiej Jego wolę, mocniej Go pokochać i lepiej naśladować. W ten 
sposób pragnął pocieszyć Boże Serce i życzył sobie, aby te cnoty stały się 
także udziałem wszystkich ludzi, by mogli oni oddawać jak największą 
chwałę Bożemu Sercu. Tak rozumiał swoją pracę dla Boga53.

Karol de Foucauld jako mały brat Jezusa wskazał, że prawem Boga 
jest prawo miłości. Jego religią jest prawo miłości, bo On jest miłością54. 
Dlatego Karol prosił dla wszystkich ludzi o łaskę miłości Boga i bliźnie-

51 Por. M. Bouvier, Introduction [w:] PFJ, s. 18–19.
52 Por. IBA, s. 60. Karol wołał: „spraw, aby ten ogień zapłonął w moim sercu i we 

wszystkich ludziach”. I dodaje: „jedno jest tylko potrzebne: Chcę, żeby On we mnie 
zapłonął!”.

53 Por. PFJ, s. 43–44.
54 Por. CFA, s. 299–300.
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go55. W święto Najświętszego Serca Pana Jezusa błagał Chrystusa, aby 
nie żył już więcej dla siebie, ale zawsze pozostawał w Jego Sercu, aby 
zawsze trwał w Jego miłości. Pisał: „Serce Jezusa, uwielbiam Cię w Na-
zarecie, w tym świętym domu, gdzie Ty spędziłeś 30 lat. Kocham Cię 
z całego serca, ze wszystkich sił i całą moją duszą, całym moim duchem, 
oddaję się i poświęcam się Tobie cały. Spraw, abyśmy ja i wszyscy ludzie 
pocieszali Twoje Serce przez wszystkie chwile życia”56.

Klęcząc przed Chrystusem w Najświętszym Sakramencie, w kaplicy 
Klarysek w Nazarecie, ojciec Karol składał siebie samego u stóp Ser-
ca Bożego i prosił Jezusa, aby go nigdy od siebie nie oddalał. Pragnął 
być blisko Niego jak apostołowie i prosił Go, aby podczas nocnych 
adoracji mógł Mu towarzyszyć, kochając Go bardziej niż pragnienie 
snu57. W  samo święto Najświętszego Serca Pana Jezusa, 17  czerw-
ca 1898 roku, brat Karol oddał się całkowicie Chrystusowi i wyznał 
Mu  swoją miłość płynącą prosto z  serca. Pragnął pocieszać dalej 
Jego Serce przez wszystkie chwile życia. Ten akt poświęcenia się Naj-
świętszemu Sercu Pana Jezusa zakończył doksologią: „W Tobie, przez 
Ciebie i dla Ciebie, o Święte Serce, błogosław nam Umiłowany Pa-
nie Jezu. Amen”. Tekst podpisał symbolem graficznym krzyża i zna- 
kiem serca58.

Upływający czas pozwolił mu doświadczać poczucia braku godności. 
W chwilach żalu za grzechy powtarzał często akty strzeliste, np.: „Serce 
Jezusa, zmiłuj się nade mną!”; „Serce Jezusa, mój ratunek jest w Tobie!” 
W ten sposób szukał ratunku w Chrystusie. Mimo iż czuł się nędznym 
grzesznikiem, to w Sercu Jezusa pokładał całą swą ufność i dlatego 
wołał: „nie odpychaj mnie, o Serce tak czułe! Prowadź mnie Twoją 
słodką łaską i okaż mi Twoją miłość, aby moje serce miało moc, abym 
mógł owocować. Oświeć mnie i rozgrzej mnie, nie pozostawaj mnie 

55 Por. CFA, s. 438.
56 Por. CFA, s. 439.
57 Por. BD, s. 189.
58 Por. PFJ, s. 43–45.
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na oszukiwanie przez wroga i odpędź ode mnie cierpienie obojętności. 
Serce Jezusa, zmiłuj się nade mną!”59.

Zdaniem ojca Karola to Duch Święty nakłania nas wszystkich do kul-
tu obrazu Serca Jezusowego, które należy adorować, kiedy wielbi się 
Chrystusa na krzyżu. Karol żywił wewnętrzne przekonanie, że i on sam 
został przybity z Chrystusem do krzyża, i dlatego jeszcze mocniej prag- 
nął uczcić Pana. Zewnętrznym wyrazem kultu Serca Jezusowego był 
obraz, który ojciec de Foucauld umieścił w kaplicach w Béni Abbès 
i w Tamanrasset. Jego wizerunek możemy odnaleźć w notatniku na za-
drukowanej na brązowo podwójnej kartce, gdzie po narysowaniu obrazu 
Najświętszego Serca Pana Jezusa umieścił wokół niego tekst Ojcze nasz 
napisany po arabsku wraz z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa 
napisaną po łacinie60.

Ukrzyżowany Chrystus był dla Karola przypomnieniem prawdy, 
że Bóg pierwszy nas umiłował. Ten fakt powinien stać się według niego 
zachętą dla każdego do odpowiedzi na miłość Boga. Ponieważ Chrystus 
dobrowolnie wydał się na mękę z miłości do ludzi, także oni winni do-
browolnie oddać się Jemu, uwzględniając nawet dobrowolną śmierć dla 
Niego. Winni w tym celu ponosić wszystkie ofiary, nawet męczeństwo. 
To oznaczało dla ojca de Foucauld podjęcie decyzji, by w sposób dosko-
nały oddać swoje życie za Chrystusa, tak jak On to uczynił na Kalwarii. 
Ponieważ śmierć na krzyżu była podsumowaniem i ukoronowaniem 
życia Jezusa, brat Karol chciał naśladować Go także przez śmierć i prosił: 

„Nie zapomnij otworzyć drzwi krzyża także dla mnie”61.
Jego zdaniem Serce Jezusa odsłoniło powody poddania się woli Ojca: 

były nimi Boskie posłuszeństwo i miłość do ludzi. Miłość do ludzi, wy-
rażona w cierpieniu Jezusa, ukazuje także miłość do Ojca Niebieskiego, 
który wydał swojego Syna tylko w jednym celu – aby uświęcić ludzi. 
Zdaniem Karola na taką miłość Boga człowiek powinien odpowiedzieć 

59 Por. CFA, s. 509–510.
60 Por. VN, s. 226.
61 Por. BD, s. 193.
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przez własne uniżenie się, prowadzenie życia w samotności i zapomnie-
niu, oddanie się w całkowity sposób Bogu, zwłaszcza kiedy doświadcza 
cierpienia i prześladowania czy zdrady ze strony otoczenia. Powinien się 
wówczas cieszyć, że staje się godny zjednoczenia z Chrystusem, i dzię-
kować Bogu za tę szczególną łaskę62.

Jedną spośród wielu łask, jakie ojciec Karol otrzymał od Boga, było 
kapłaństwo. Za ten sakrament wielokrotnie wyrażał wdzięczność Bogu 
i swym przełożonym. Dziękował, że w jego rękach jest obecna Nie-
skończoność. Czynił to zwłaszcza w święto Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, które było także patronalnym świętem wszystkich trapistów. 
W ten dzień kapłan de Foucauld przyrzekał Boskiemu Oblubieńcowi 
chęć całkowitego oddania się Bożemu Sercu, aż po poświęcenie swe-
go życia. Dlatego sobie, swym przełożonym i innym kapłanom życzył 
śmierci męczeńskiej, bo ten akt był jego zdaniem doskonałym sposobem 
oddania chwały Jezusowi63.

Święto Najświętszego Serca Pana Jezusa było świętem prefektury 
apostolskiej na Saharze, a także świętem ubogiej fraterni w Béni Abbès 
i jej kaplicy. To było też święto samego Karola, ponieważ w tego dnia 
odnawiał swoje śluby. Celebracja tego święta stała się okazją do modlitwy 
za biskupa Guerin i prefekturę, za wszystkich kapłanów, za wszystkie 
dusze wierne i niewierne zamieszkujące ten region. Ufał, że „Serce Boże 
skieruje wzrok na biedne dusze i przyprowadzi je do owczarni”64.

W czerwcu 1902 roku podczas Święta Bożego Ciała i Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, gdy sprawował Najświętszą Ofiarę, ojciec de Foucauld 
poświęcił Sercu Jezusowemu małą fraternię w Béni Abbès, prosząc, aby 
Bóg był w niej nieustannie obecny w Najświętszym Sakramencie i aby 
on sam był godny Jego miłości65. Mówiąc o miłości Boga, Karol stwier-
dził, że Chrystus chciał, aby panowała ona na ziemi i w niebie, ponieważ 

62 Por. BD, s. 189–190.
63 Por. UOM, s. 291.
64 Por. CS, s. 92.
65 Por. LHC, s. 104.
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jest najlepszym sposobem stwarzania świata. Często podkreślał, że Deus 
charitas est, a „Serce Boga jest Sercem błyszczącym miłością, to jest 
niebo, to jest raj, gdzie On króluje”66. Dlatego, według Błogosławionego 
Karola, przykazanie miłości nie jest radą, ale nakazem, i jego realizacji 
Chrystus najbardziej oczekuje67.

Karol dał temu wyraz, starając się pocieszyć swego dawnego spowied-
nika, trapistę ojca Hieronima, po śmierci jego ojca. Karol zachęcał go, 
aby złożył całą nadzieję w Sercu Jezusa, które jest blisko Ojca Niebie-
skiego. Ponieważ, jak twierdził, Serce Jezusa jest źródłem miłosierdzia, 
a wielkości miłosierdzia doznają wszyscy ludzie, to tym bardziej będzie 
ono hojne dla rodzica zakonnika. Dlatego modląc się przed Najświęt-
szym Sakramentem, Karol polecał zmarłego Umiłowanemu, a dla ojca 
Hieronima prosił o łaskę uświęcenia przez cierpienie, którego częścią 
była śmierć jego ojca68.

W kolejną celebrowaną uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
w dniu 18 czerwca 1903 roku, Karol wyznał, że Serce Jezusa wylewa nie-
ustannie na ludzi całą swą wieczną radość, dlatego powinni oni rozrado-
wać się Jego nieskończonym szczęściem i poświęcić Mu wszystko, czym 
są, dla zbawienia wszystkich dusz69. W liście do L. Massignona Karol 
wzywał katolików do modlitwy, aby Serce Jezusa zostało uwielbione 
przez wszystkich ludzi: „To jest mój cel, tego pragnę. Niech Serce Jezusa 
żyje i króluje w życiu wszystkich ludzi”70. Dlatego w swoim dzienniku 
z Béni Abbès pod datą 17 maja 1904 roku zapisał słowa o oddaniu całej 
swej duszy Sercu Jezusa za nawrócenie Tuaregów, Maroka, narodów 
Sahary i wszystkich niewiernych71.

Kolejny raz Karol zawierzył siebie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 
19 grudnia 1904 roku. Oddał Mu swoje postanowienia rekolekcyjne, 

66 BD, s. 204.
67 Por. BD, s. 204.
68 Por. UOM, s. 270.
69 Por. CS, s. 190.
70 Por. LSM, s. 128; LAA, s. 96.
71 Por. CBA, s. 102.
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prosząc, by ich wykonanie i wszystkie chwile jego życia przyczyniły 
się do większej chwały Bożej. Modlitwę zawierzenia zakończył często 
powtarzanym przez siebie aktem strzelistym: „Najświętsze Serce Jezusa, 
przyjdź królestwo Twoje!”72.

Oddając się Sercu Jezusowemu, powierzał się Jego stałej, wiernej 
i niewzruszonej miłości. Wyznał, że zawsze będzie wierzył w możliwość 
Jego przebaczenia i że zawsze będzie gotów oddać Mu się cały. Za przy-
kładem marnotrawnego syna brat Karol przyrzekał dać pierwsze miejsce 
przebaczającemu Sercu Bożemu. Tak jak marnotrawny syn z ufnością 
oddał się swemu ojcu, tak on z pełnym zaufaniem będzie przychodził 
do Serca Bożego prosić Go ze wszystkich sił o swoje nawrócenie73, o to, 
by Boże Serce kierowało jego myślami, słowami, czynami, aby Serce 
Jezusa żyło w nim i przez niego74. W modlitwie dziękczynno-błagalnej 
zawierzył siebie Sercu Jezusa dla chwały Jego imienia. Oczarowany hoj-
nością dobroci Boga, ojciec de Foucauld błagał Go, by na ziemię przyszło 
królowanie Serca Jego Syna75. Podczas rekolekcji wielkopostnych w 1906 
roku Karol de Foucauld odnowił swoje poświęcenie Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa i oddał pod Jego opiekę wszystkie swoje dzieła oraz 
wszystkie dusze, dla których pragnął pracować76.

72 Por. SD, s. 176.
73 Por. EJ, s. 216; CS, s. 373.
74 Por. CBA, s. 175; CH, s. 330.
75 Por. CT, s. 64.
76 Por. CT, s. 67. Świadczy o tym między innymi modlitwa z 29 maja 1909 roku zapisana 

w liście do H. de Castries: „Nie mogę opuścić ani minuty modlitwy, bo chcę być 
z Jedynym Koniecznym, Immamentnym i Wiecznym Dobrem, Dobrocią Nieskoń-
czoną, Prawdą i Miłością, która ze swej istoty, a także przez pokój nieskończony 
zalewa Tego, który jest nieskończenie godny miłowania, chcąc Jego i dla Niego 
Dobra, radując się w Nim i z Nim, i wchodząc w radość i pokój dorównujący Jego 
miłości, ponieważ radość, pokój, szczęście Istnienia Kochanego są nieskończone 
i dusza niech się tym napełnia, nasycając się pragnieniem Umiłowanego. Módl się 
za mnie, za tych muzułmanów, którzy są moimi braćmi, i za całe kolonie francuskie, 
wobec których pełnimy posługę ojcowską, jak wobec swoich dzieci. O to Cię proszę 
przez Serce Jezusa”. LHC, s. 174–175.



Kult�Najświętszego�Serca�Jezusowego…� 209

W podobnym tonie zwracał się w liście do Suzanne Perret z 15 grudnia 
1904 roku, prosząc, by z racji swej choroby zechciała być „nasieniem 
wrzuconym w ziemię, które obumiera, aby przynieść owoc”77. W ten 
sposób będzie mogła sprawić, aby on, a w przyszłości także mali bracia 
i małe siostry Najświętszego Serca Jezusa, umieli obumrzeć i przynieść 
owoc nawrócenia narodów nieznających Ewangelii, owoc tak oczeki-
wany przez Serce Jezusa78.

Ostatni czerwiec przeżyty przez Błogosławionego Karola de Foucauld 
w 1916 roku zaowocował ostatnią medytacją o miłości Serca Jezusowego 
wobec ludzi. Karol opisywał w niej miłość Chrystusa, która przyszła 
na świat przez Jego życie doczesne i pozostała w świętej Eucharystii. 
To w niej, aż do końca wieków, Chrystus będzie kochał świat – mimo 
że nie jest on godzien tej miłości – tak jak pochylał się miłosiernie, 
z czułością i delikatnością nad Marią Magdaleną i wszystkimi grzesz-
nikami79. Wierna miłość domaga się odpowiedzi ludzkich serc. Ojciec 
de Foucauld był przekonany, że kiedy pragnie się kochać, już się kocha; 
kiedy chce się kochać ponad wszystko, kocha się ponad wszystko. Bóg 
przybywa z pomocą, aby pokonać pokusę niewiary w potęgę Jego mi-
łości; widzi, że ludzka miłość jest słaba, dlatego trzeba wpatrywać się 
w postawę płaczącego Świętego Piotra, który zachęca, aby z pokorą 
powtórzyć za nim trzy razy: „Ty wiesz, że Cię kocham!” (por. J 21, 15). 
Wtedy Bóg odwzajemni miłość i poczujemy, że nie tylko my Go kocha-
my, lecz także On kocha nas, a w ten sposób odnajdziemy niebo80. Czy 
to były słowa prorocze, zapowiadające bliską śmierć ojca Karola? Aby 
uzyskać odpowiedź na to pytanie, warto przypomnieć sobie autorski 
rysunek ojca de Foucauld, przedstawiający serce otoczone cierniami 
i wznoszący się nad nim płonący krzyż otoczony słowami „Jesus fiat 
voluntas tua” oraz modlitwę: „Najświętsze Serce Jezusa, spraw, abyśmy 

77 CL, s. 41.
78 Por. LC, s. 52.
79 Por. LAA, s. 214.
80 Por. LAA, s. 205.
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Ciebie pocieszali, jak to tylko najbardziej możliwe, podczas wszystkich 
chwil naszego życia. Amen”81.

Obok praktyki poświęcenia się Sercu Pana Jezusa u Karola de Fou- 
cauld można odnaleźć także drugą formę kultu Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, którą był akt ekspiacji skierowanej ku Najświętszemu Sercu.

4.4. Ekspiacja skierowana ku Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa u Karola de Foucauld

O potrzebie ekspiacji za winy skierowanej do Najświętszego Serca Pana 
Jezusa pisał papież Pius XI w encyklice Miserentissimus redemptor 
z 8 maja 1928 roku. Jego zdaniem o ile celem poświęcenia się Najświęt-
szemu Sercu Pana Jezusa jest odwzajemnienie się Stwórcy miłością 
za miłość, o tyle w wypadkach zaniedbania albo obrazy Miłości Nie-
stworzonej należy się jej zadośćuczynienie, nazywane powszechnie 
obowiązkiem ekspiacji, czyli wynagrodzenia. Domaga się tego Bóg 
z racji sprawiedliwości i miłości – sprawiedliwości, ponieważ należy 
wynagrodzić Bogu obrazę spowodowaną grzechami i przywrócić pokutą 
naruszony porządek; miłości, ponieważ należy współczuć cierpiącemu 
i nienasyconemu zniewagami Chrystusowi, niosąc Mu pociechę na mia-
rę ludzkiej nieudolności82.

Odwołując się do nauki św. Tomasza z Akwinu, papież stwierdził, 
że akt wynagrodzenia popelnionych win Najświętszemu Sercu Pana 
Jezusa odpuszcza grzechy. W przeciwnym razie ludzie mogliby zostać 
odtrąceni jako niegodni, a ich dar ofiarowany Bogu, zamiast życzliwego 
przyjęcia, spotkałby się ze słuszną pogardą najwyższej sprawiedliwo-
ści83. Papież podkreślił wyraźnie, że żadna moc stworzona nie może 

81 Por. M. Bouvier, Introduction, [w:] PFJ, s. 18–19.
82 Por. Pius XI, enc. Miserentissimus redemptor, 4, [w:] A. Tessarolo, Teologia Serca 

Jezusowego, dz. cyt., s. 132. 
83 Pius XI, enc. Miserentissimus redemptor, 4, [w:] A. Tessarolo, Teologia Serca Jezu-

sowego, dz. cyt., s. 133.
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zadośćuczynić za występki człowieka. Może to uczynić tylko sam Syn 
Boży (por. Kol 2, 14) dzięki odkupieniu dokonanemu przez wcielenie 
i krwawą ofiarę na krzyżu. Rodzaj ludzki wskutek tego rozporządze-
nia Bożej mądrości powinien dopełniać braków męki Chrystusowej 
dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół. Stąd do aktów uwielbienia 
i zadośćuczynienia złożonych przez Chrystusa Bogu w imieniu grzesz-
ników mogą i powinny dołączyć również ich osobiste dziękczynienia 
i zadośćuczynienia84. Najlepiej, gdyby te akty wynagrodzenia połączyły 
z krwawą ofiarą Chrystusa, która odnawia się bez przerwy na ołtarzach 
w sposób bezkrwawy, jako że „jest to jedna i ta sama ofiara, jeden i ten 
sam Ofiarnik dokonujący ofiary przez kapłanów, który kiedyś ofiarował 
siebie samego na krzyżu, a tylko różny jest sposób dokonania tej ofiary”85.

Ojciec Święty Pius XI wskazał także różne formy zadośćuczynienia 
cierpiącemu Chrystusowi za winy wszystkich ludzi. Zaliczył do nich 
jako dwie najmilsze: Komunię wynagradzającą przyjmowaną z intencją 
ekspiacyjną i praktykowanie nabożeństwa nazywanego godziną świętą, 
w czasie którego przez godzinę powinno się oddawać modlitwie i po-
kutnym błaganiom. Oprócz tych praktyk Pius XI wymienił również 
podejmowanie pokuty za winy swoje i  innych, pracę dla zbawienia 
wiecznego wszystkich dusz, nieustanną modlitwę przez całe życie, do-
browolnie podejmowane umartwienia, cierpliwe znoszenie przykrości, 
a nawet złożenie ofiary z siebie. Z takiego ducha powstały liczne rodziny 
zakonne, które pełnią funkcję „anioła pocieszającego Chrystusa w ogro-
dzie oliwnym”. Dodatkowo Pius XI zarządził, aby co roku w uroczystość 
Najświętszego Serca Pana Jezusa we wszystkich świątyniach na całym 
świecie uroczyście odmawiano modlitwę wynagradzającą Zbawicielowi 
według wzoru załączonego do encykliki86.

84 Pius XI, enc. Miserentissimus redemptor, 4, [w:] A. Tessarolo, Teologia Serca Jezu-
sowego, dz. cyt., s. 134–135. 

85 Por. Sobór Trydencki, Eucharystia, sesja 22, r. 2, [w:] Breviarium fidei, dz. cyt., s. 400.
86 Por. Pius XI, enc. Miserentissimus redemptor, 4, [w:] A. Tessarolo, Teologia Serca 

Jezusowego, dz. cyt., s. 138, 142–143. 
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Wszystkie wymienione formy wynagrodzenia ludzkich win Naj-
świętszemu Sercu Pana Jezusa można odnaleźć także w duchowości 
Błogosławionego Karola de Foucauld, mimo że w jego epoce nie było 
jeszcze formalnego postanowienia Kościoła co do takiej formy czci. Brat 
Ludwik de Gonzaga, przeor klasztoru Matki Bożej Najświętszego Serca 
z zakonu trapistów, opisując sylwetkę młodego mnicha Marii Alberyka, 
potwierdził, że kiedy Karol składał śluby zakonne w lutym 1892 roku, 
był świętym zakonnikiem, który w skupieniu, umartwieniach i w nie-
znającym granic posłuszeństwie czynił wszystko, aby zadośćuczynić 
Najświętszemu Sercu i pocieszyć je87.

W życiu ojca Karola można rozpoznać trzy aspekty ekspiacji za grze-
chy skierowanej do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pierwszy polegał 
na nawiązaniu głębszej jedności z Chrystusem dokonującym przeba-
czenia ludzkich win. Drugi aspekt polegał na udoskonaleniu tej więzi 
przez uczestnictwo w cierpieniach Chrystusa. Ostatni aspekt polegał 
na ofiarowaniu swego życia za braci, które było dopełnieniem ekspiacji. 
Pełniejsze omówienie treści aktu ekspiacji ojca de Foucauld zostanie 
dokonane w kolejnych punktach.

4.4.1. Zgładzenie win jako warunek wstępny ekspiacji 
Najświętszego Serca Pana Jezusa

Ojciec Karol de Foucauld, rozważając słowa modlitwy Ojcze nasz: „Niech 
Twoja wola stanie się na ziemi, tak jak w niebie” (Mt 6, 10), stwierdził, 
że prośba ta zawiera błaganie o dwie takie same łaski: o chwałę Boga 
i uświęcenie ludzi. O co w końcu proszą ludzie czyniący wolę Bożą, 
jeśli nie o to, aby się uświęcili? Uświęcenie ludzi jest zaś tym samym, 
co okazanie chwały Bogu na ziemi. Jego zdaniem treść tego wezwania 
pokazuje, jak wszystkie zniewagi Boga i wszystko, co opóźnia uświęce-
nie duszy, są bolesne dla Bożego Serca, ponieważ są w opozycji do Jego 
najgorętszych pragnień, do tego, o co prosił podczas życia ziemskie-
go swojego Ojca i za co przelał swoją Krew. Ojciec Karol dostrzegał, 

87 Por. UOM, s. 89.
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jakiego ekstremalnego cierpienia doznawali u Święta Teresa od Jezusa 
i wielu innych świętych, starając się o umniejszenie skutków nawet 
najdrobniejszego grzechu, aby w ten sposób pocieszyć Chrystusa, który 
cierpiał przez ludzkie winy. Święci doznawali niepokoju serca z powodu 
popełnianych grzechów, ponieważ pragnęli należnej czci dla Trójcy 
Świętej i wolności od grzechów koniecznej dla uświęcenia ludzi. Dlatego 
zdaniem ojca de Foucauld, aby umniejszyć własne winy, ludzie powinni 
z miłości do Boga odczuwać skrajny lęk przed wszystkim, co Go obraża, 
oraz sprawiać Mu radość przez pełnienie dobrych czynów i pragnienie 
uwolnienia się od grzechów88.

Zdaniem brata Karola im większe są ludzkie grzechy, tym bardziej 
trzeba liczyć na Chrystusowe przebaczenie, bo im bardziej jest się win-
nym, tym większa płynie chwała dla Niego stąd, że okazuje On swoje 
miłosierdzie. Im bardziej prosi się o przebaczenie, tym bardziej Serce Je-
zusa przybliża się ku człowiekowi, widząc go w otchłani śmierci, z której 
trzeba go ratować89. Jeśli człowiek czuje się nędzny, zbrukany, niegodny, 
jeśli widzi, że po największych łaskach popełnił największe zbrodnie, 
nawet wówczas nie powinien powątpiewać w dobroć i miłosierdzie 
Boga; nigdy nie należy upadać na duchu, bo nie wolno wyrządzać Sercu 
Jezusowemu tej śmiertelnej zniewagi, sądząc, że Jego miłosierdzie się 
wyczerpało. Według ojca Karola Chrystus aż nazbyt hojnie dowiódł, 
że jest ono niewyczerpane. Błogosławiony przestrzegał, aby nie ulegać 
namowom pochodzącymi od Szatana, który cierpi w swojej pysze, że nie 
może zmiażdżyć w upadku człowieka. Dlatego brat Karol zachęcał, aby 
zjednoczyć się z Chrystusem jak najmocniej, tak by przeszkodzić prze-
ciwnikowi zbawienia, szukając ucieczki u Boga i nie pogrążać się bez 
nadziei w przepaści grzechów. Dlatego przypominał ewangelicznego 
Bartymeusza, który im bardziej go upominano, by zamilkł, tym głośniej 
wołał: „Synu Dawida, ulituj się nade mną!” (por. Mk 10, 46–52). Należy 

88 Por. QRD, s. 100–101.
89 Por. MP, s. 143.



214� Rozdział�IV�

pokładać nadzieję w Sercu Jezusa i wzywać Jego pomocy, bo On przy-
szedł do grzeszników nie po to, by ich potępić, ale po to, aby ich zbawić90.

Ojciec Karol zwrócił również uwagę na praktykowanie modlitwy za-
proponowanej przez Świętą Małgorzatę Marię Alacoque, która zachęcała, 
aby uczestniczyć w praktyce tzw. godziny świętej. W czasie jej trwania 
należy towarzyszyć Jezusowi w Ogrójcu podczas Jego agonii. Ta praktyka 
czuwania, w każdy czwartek przez godzinę przed Najświętszym Sakra-
mentem, powinna towarzyszyć ludziom przez całe życie91. Karol starał 
się w czasie jej trwania przebywać przed Najświętszym Sakramentem 
w całkowitym zapomnieniu o sobie, ofiarowując Chrystusowi modlitwę 
i pokutę. Wszystko to dopełniał krótkim zawołaniem modlitewnym: 

„W ręce Twoje składam ducha mego, Serce Jezusa, niech przyjdzie Twoje 
Królestwo”92.

4.4.2. Ekspiacja jako uczestnictwo w cierpieniach Jezusa

Apogeum cierpienia Zbawiciela odnajdujemy w Jego śmierci krzyżowej. 
Krzyż Chrystusa w naszych czynach i chwała Boga w naszych myślach 
to, zdaniem Karola, podsumowanie Chrystusowego nauczania. Zba-
wiciel zawarł je w trzech zasadach, które wiecznie powinno się mieć 
przed oczami. Pierwsza z nich odnosi się do słów Jezusa: „Ojcze, wsław 
Twoje Imię” (J 12, 28), które oznaczają, że modlitwa powinna być stałym 
westchnieniem duszy z intencją widzenia Boga we wszystkich myślach, 
słowach i czynach. Temu celowi powinno się poświęcić wszystkie chwi-
le życia. Druga z zasad nauczania Chrystusowego odnosi się do słów: 

„Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko 
samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity” (J 12, 24). Według ojca 
de Foucauld ta zasada życia wskazuje, że nie można zrobić nic dobrego, 
nie cierpiąc. Wręcz przeciwnie, aby zrobić wiele dobrego dla dusz, trze-
ba umrzeć w sobie, trzeba przyjąć w duchu wiary nawet ekstremalne 

90 Por. MP, s. 352–353.
91 Por. EJ, s. 88.
92 Por. CT, s. 63; CS, s. 403.
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cierpienie, ufając, że Zmartwychwstały nagrodzi świadectwo Jemu zło-
żone. Zdaniem francuskiego eremity tym więcej można uczynić duszom, 
im bardziej człowiek podda się cierpieniu, nie stawiając mu granic, re-
spektując nawet ofiarę posłuszeństwa wobec spowiednika – kierownika 
duchowego, który reprezentuje Boga. Trzecia zasada płynie z refleksji 
nad słowami Ukrzyżowanego: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyż-
szony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12, 32). Zdaniem ojca Karola 
te słowa oznaczają, że należy oddać swe życie za innych, oddać życie swej 
duszy, trud dążenia do świętości; należy zatracić samego siebie przez 
cierpienie, umartwienie, jednocząc sie z krzyżem Chrystusa na wszelkie 
sposoby93. Kiedy Bóg widzi w człowieku odwagę oddania życia za innych, 
nie będzie zwlekał, by zesłać na niego różnorakie cierpienia. Takie jest 
prawo krzyża, prawo, bez którego nie można uczynić nic dobrego du-
szom. To warunek pozyskania Boga i zrodzenia Boga w innych ludziach 
przez własne cierpienia. Zdaniem Błogosławionego prawo krzyża jest 
prawem powszechnym, absolutnym i koniecznym, żeby Zbawiciel mógł 
przez ludzkie ręce czynić duszom dobro. Ostatecznie Karol stwierdził: 

„Wszystko czyńcie na chwałę Boga, jeśli chcecie czynić dobro duszom, 
musicie pozwolić się ukrzyżować”94.

W liście do L. Massignona brat de Foucauld przyznał, że chrześcija-
nie muszą dać przykład ofiary i poświęcenia. To postawa, której trzeba 
być wiernym przez całe życie. Żyjąc w  prostocie, winno się prosić 
Umiłowanego, by móc wszystko czynić w pokorze z miłości do Boga 
i bliźniego. Należy w tym celu ofiarować swoje życie Bogu przez ręce 
Matki Najświętszej, w  jedności z  ofiarą Pana Jezusa, we  wszystkich 
intencjach Jego Serca i kroczyć za Nim drogą w pokoju. Ufność Bogu 
sprawi, że On da to, co najlepsze dla Jego chwały, i to, co najlepsze dla 
ludzkich dusz95.

93 Por. CFA, s. 274.
94 Por. CFA, s. 273–274.
95 Por. LAA, s. 214–215.
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4.4.3. Ekspiacja jako dopełnienie ofiary Chrystusa  
przez ofiarowanie swego życia za braci

U  początku swego życia zakonnego Karol wielokrotnie stwierdzał, 
że przeżywał trudności w życiu duchowym w postaci braku zjedno-
czenia z Chrystusem w czasie mszy świętej, oficjum, w modlitwie pry-
watnej czy w lekturze duchowej. Było to skutkiem uciążliwej oschłości 
duchowej i oznaką oddzielenia od Boga. Winę w tym względzie przy-
pisywał sobie, oskarżając się o gnuśność i brak posłuszeństwa wobec 
natchnień Ducha Świętego. Trud zmagań ze swoimi słabościami ojciec 
de Foucauld ofiarował jako wynagrodzenie Sercu Jezusowemu, mając 
nadzieję na otrzymanie Jego nieskończonego miłosierdzia96. Jako brat 
Maria Alberyk dziękował Bogu za nawrócenie, za to, że Pan obdarzył 
go powołaniem zakonnym i to w najuboższym klasztorze. Był także 
wdzięczny za to, że w ten sposób Bóg dał mu okazję do złożenia ofiary 
z siebie samego, aby mógł pocieszać Serce Jezusa97.

Karol prosił Chrystusa o łaskę pełnienia woli Boga, aby w ten sposób 
mógł postępować w doskonałości chrześcijańskiej, wzrastając i trwając 
w Jego miłości aż do śmierci. Błagał Chrystusa, aby kierując się Jego po-
uczeniami, otrzymał tę słodycz Jego Serca, tę umiejętność prawdziwego 
Jego naśladowania, umiejętność postępowania drogą Ewangelii, aby 
z doskonałą uległością wobec Niego mógł dawać dobry przykład życia 
tym, wśród których przebywał. Błagał Go również o łaskę odwagi, aby 
mimo swej ułomności i tchórzliwości mógł cierpieć dla imienia Jezuso-
wego98. Utożsamiając się z cierpieniem męczenników, opisywał ogrom 
cierpień Chrystusa, Jego nienawiść do grzechu. Pragnął też przyłączyć 
się do ich cierpień, które stanowiły ich ekspiację, ich żal za grzechy i naj-
bardziej skuteczne pocieszenie Serca Bożego99. W tym celu modlił się 

96 Por. LMB, s. 29–30.
97 Por. LMB, s. 33. 
98 Por. CFA, s. 30–31.
99 Por. CFA, s. 24–25.
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każdego dnia czerwca, aby Chrystus obdarzył go Duchem mądrości, tak 
by mógł przyjąć tę regułę życia, która najbardziej uwielbi Chrystusa100.

Po jedenastu latach od nawrócenia Karol błagał Chrystusa o większą 
miłość Bożą, aby dzięki niej został napełniony chęcią starannego wy-
pełniania swoich obowiązków. Pełen wdzięczności za swoje powołanie, 
starał się okazywać Bogu miłość, ponieważ miłość przyciąga miłość. 
Dlatego modlił się: „niech więc Twoja miłość, o Boskie Serce, wreszcie 
przyciągnie moją!”101. Przejęty ogromem Bożej miłości, poważnie za-
stanawiał się nad tym, co był Bogu winien. Ubolewał, że miłość, jaką 
powinien kochać Boga, stała się nie dość intensywna. Dlatego prosił 
Chrystusa, aby natchnął go do poprawy i pozwolił mu wejść na nową 
drogę, na której będzie Go kochał jeszcze większą miłością, będzie wier-
ny Jego łasce i już nigdy więcej nie nadużyje Jego dobrodziejstw102.

O tę łaskę szczególnie prosił na godzinę śmierci, by dzięki swej wier-
ności Bogu mógł pocieszyć jak to tylko możliwe Jego Serce, gdyż, jak 
pisał, żyje w Nim, przez Niego i dla Niego103. Jego modlitwa stawała się 
wołaniem o gotowość oddania swego serca Bogu. Wielokrotnie po-
wtarzał modlitwę Psalmu 107: „Gotowe serce moje, Boże, gotowe serce 
moje!”, która stawała się jego nieustannym fiat wobec Boga. Pragnął, aby 
w każdym z ludzi Bóg Ojciec uświęcił swoje imię przez żarliwą miłość 
wszystkich chrześcijan, tak by każdy przebywał w Jego chwale. Droga 
do miłości płynęła z wysiłku realizowania się Jego woli w ludziach. Dla-
tego ojciec Karol był gotów uczynić wszystko albo wszystko wycierpieć 
na rozkaz Boga: „Rozkazuj, okaż swoją wolę, Boże, bez względu na to, 
czego byś chciał ode mnie, bez względu na to, czego oczekują ode mnie 
obecna chwila, ludzie, rzeczy. Moje serce […] całkowicie należy do Cie-
bie i pragnie jedynie wypełnienia Twojej woli”104.

100 Por. DS,s. 68–69.
101 MP,s. 167.
102 Por. MP, s. 182.
103 Por. CFA, s. 31–32.
104 Por. MP, s. 421.
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Taka postawa ofiarowania swego życia z miłości do Boga i ludzi zro-
dziła się z silnego przekonania Błogosławionego Karola, że wszyscy są sy-
nami Najwyższego. Wszyscy, to znaczy także ci „najubożsi, najbardziej 
ohydni […] fizycznie i moralnie”105, zarówno nowo narodzone dziecko, 
jak i sędziwy starzec, najmniej rozumna i najbardziej godna wzgardy 
istota ludzka, szaleniec, największy grzesznik, największy nieuk, ostat-
ni z ostatnich, najbardziej odpychający fizycznie i moralnie – wszyscy 
są dziećmi Bożymi, synami Najwyższego, a troszczą się o nich i towarzy-
szą im Aniołowie Stróżowie, jaśniejący pięknem i mocą. Dlatego, zdaniem 
ojca de Foucauld, powinno się szanować i kochać każdą istotę ludzką, 
bo jest ona dzieckiem Boga. Bóg chce, by Jego dzieci kochały się wza-
jemnie, tak jak czuły ojciec chce, by jego synowie kochali się nawzajem106.

Miłość bliźniego była według Karola de Foucauld koniecznym wa-
runkiem pocieszenia Serca Chrystusa. Jego zdaniem winno się kochać 
bliźniego z posłuszeństwa Jezusowi, bo On tak nakazuje, ale i także 
dlatego, że trzeba naśladować Jego przykład miłości wobec tych, których 
sam kochał. Miłość bliźniego jest także jedną z wielu cech doskonałości 
Boga. Dobroć jest istotą samego Boga. Dlatego ważnym powodem mi-
łowania bliźniego dla pocieszenia Serca Chrystusowego było, według 
ojca de Foucauld, oddanie należnej chwały Bogu107.

Sam Karol nazywał się niewolnikiem Serca Jezusowego, wręcz pragnął 
być „jak gwóźdź z żelaza” przybity z Chrystusem do Jego krzyża, aby 
ze swej strony wypełnić bezwarunkowo wolę Serca Jezusowego108. Jak 
twierdził, jeśli chce się być drugim Chrystusem, trzeba czynić dobro 
na miarę świętości i cierpienia, które się w sobie niesie. W tym celu 
trzeba zostać świętym, a to oznacza, że trzeba kochać bliźnich tak, jak 
kochało ich Jego Serce, trzeba nieść swój krzyż i zostać ukoronowanym 

„krwawiącym diademem”109.

105 MP, s. 349.
106 Por. MP, s. 396.
107 Por. DS, s. 65–66.
108 Por. CS, s. 160.
109 Por. CS, s. 184.
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W praktyce ten duch pokuty i umartwienia wyrażał się w życiu Bło-
gosławionego Karola przez adorację Najświętszego Sakramentu, naśla-
dowanie ubogiego Chrystusa (prowadzenie ukrytego życia, pełnego 
modlitwy i pracy fizycznej) oraz przez praktykowanie uniwersalnego 
miłosierdzia Serca Jezusowego wobec wszystkich chrześcijan i mu-
zułmanów110. W sposób szczególny Karol jako kapłan modlił się o to 
w trakcie sprawowania mszy świętej. Starał się ze wszystkich sił pokazać 
i udowodnić ubogim, zgubionym braciom, że chrześcijaństwo jest re-
ligią miłości, braterstwa a jej godłem jest Serce. Z dnia na dzień coraz 
bardziej dostrzegał, że może być użytecznym dla innych, żyjąc na pu-
styni na Saharze i w Maroku111. Pragnął tam pozostać, aby pracować dla 
przybliżenia królestwa Jezusa. Wierzył, że jego powołaniem jest pójść 
do najdalszych zakątków świata, aby prowadzić życie na wzór Jezusa 
z Nazaretu, bo jak sądził, taka była wola Jezusa, którą chciał wypełnić112. 
Dzięki temu dzieło Jezusa miało się rozprzestrzeniać na sąsiednie narody, 
które miała przeniknąć łaska Boża. „Serce Jezusa, przyjdź Królestwo 
Twoje!” – taki akt strzelisty w tej intencji wznosił Karol do Boga i do 
takiej modlitwy zachęcał wszystkich katolików113.

Za praktyką modlitwy podążała praktyka cnót, wymagana we wszyst-
kich jego poczynaniach apostolskich. Oprócz praktykowania ubóstwa, 
czystości i posłuszeństwa ojciec Karol koncentrował zasadniczo swą 
uwagę na dwóch cnotach podstawowych: pokorze i miłosierdziu. Przy-
kład takiej pokory znalazł najpierw w samym Chrystusie, który „zstąpił 
do potomstwa wykluczonego”114 i okazal, że nie jest ono dla Niego przy-
kre i nie jest skłonny do obrażania się na nie115. Przeciwnie, zasiadając 
za stołem z tłumem grzeszników, udowadniał, że nie pogardza żadnym 

110 Por. CS, s. 27–28. 
111 Por. CBA, s. 139.
112 Por. CH, s. 315–316.
113 Por. LSB, s. 133.
114 Por. CSM, s. 20–21.
115 Por. CSM, s. 321–322.
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człowiekiem116. Zdaniem ojca Karola Chrystus wzywa ludzi, aby nigdy 
w relacjach z innymi złymi, niesprawiedliwymi, zuchwałymi, brutal-
nymi czy pysznymi nie zasmucali się i nie popadali w rozgoryczenie117 
lub nie stosowali wobec nich przemocy. Wzywa do pokory i łagodno-
ści118. Chrystus pragnie nieba dla ludzi, a mając wiedzę o piekle, wzywa 
do „ratowania ludzi przez zajęcie ostatniego miejsca, miejsca robotnika, 
syna Maryi, przychodzącego służyć wszystkim najmniejszym i ostatnim 
ze wszystkich”119. Zdaniem Ojca Karola dusza ambitna, szukająca jedynie 
zaszczytów, otrzymuje mniej łask od Boga i odpycha jego dary120. Nato-
miast dzięki pokorze, która jest córką prawdy, siostrą miłosierdzia, matką 
posłuszeństwa, Chrystus pozwala człowiekowi odnaleźć inne zagubione 
dusze i w taki sposób cieszyć się pełną chwałą Boga121.

Dla ojca Karola drugą cnotą konieczną, by nawiązać prawidłowe rela-
cje z bliźnimi, było okazywane im miłosierdzie. Jego zdaniem źródłem 
miłosierdzia jest miłość Boga, której sam Błogosławiony był całkowicie 
pewny, twierdząc: „Co mnie obchodzi cała reszta, najważniejsze jest to, 
że ja Ciebie kocham i Ty kochasz mnie”122. Dlatego ojciec Karol starał się 
z miłości do Boga czynić wszystko, co możliwe, aby doskonale podobać 
się Bogu123. Jego zdaniem miłosierdzie okazane Bogu i człowiekowi 
jest bardziej konieczne niż wszystkie obowiązki pozytywne związane 
z kultem Boga124. To też powinno być stałą regułą postępowania każdego 
chrześcijanina125.

Jeśli chodzi o miłosierdzie wobec bliźniego, musi ono być uniwersal-
ne: musi respektować inne religie, szanować wszystkie istnienia ludzkie, 

116 Por. CSM, s. 327.
117 Por. CSM, s. 347.
118 Por. CSM, s. 337–338.
119 Por. CSM, s. 364.
120 Por. CSM, s. 252–253, 352.
121 Por. CSM, s. 365–366.
122 Por. CSM, s. 43–44.
123 Por. CSM, s. 47–48.
124 Por. CSM, s. 330.
125 Por. CSM, s. 262.
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uwzględniając ich powołanie, ich możliwości i powinności, a także ich 
obowiazek dążenia do  doskonałości, który jest nakazem płynacym 
z umiłowania przez Boga i okazywania mu religijnego szacunku. Ponad-
to winno się traktować wszystkich ludzi jak członki Ciała Mistycznego, 
które trzeba kochać jak siebie samego i  tak, jak Jezus je umiłował126. 
Zdaniem Karola trzeba widzieć w każdym człowieku brata Jezusa i „być 
czułym bratem” wobec wszystkich ludzi127. Szczególnie należy kochać 
i troszczyć się o tych, których Pan postawił w naszym życiu najbliżej: 
rodziców, przyjaciół, znajomych, współwyznawców, braci duchowych, 
dobroczyńców, sąsiadów, ludzi tego samego narodu, tej samej rasy 
i tego samego języka128. Ponadto należy okazywać miłosierdzie wobec 
najmniejszych i tych, których świat postrzega jako „ostatnich”, „zbytecz-
nych”, z taką miłością, z jaką kocha się braci129, nie wykluczając z tego 
grona nawet nieprzyjaciół ojczyzny i  tych, którzy wywołują wojny130.

Karol de Foucauld, oprócz miłosierdzia wobec nieprzyjaciół, tej ce-
chy charakterystycznej chrześcijan, wzywał także do pomocy ciężko 
pracującym, a także tym, którzy byli na różne sposoby represjonowani 
i niesprawiedliwie traktowani131. Nalegał, aby pomagać ludziom nie-
sprawiedliwie skrzywdzonym przez prawo132. Miłosierdzie jego zdaniem 
musi być czynne i gorliwe, proste, bez zbędnych słów133, skłaniające 
do zadumy, ciche, delikatne, współczujące, uprzejme, pocieszające ro-
dziców po utracie dziecka134. Trzeba służyć im bezzwłocznie, uprzejmie, 
grzecznie, całkowicie, nie licząc się z własną udręką135. Należy zachęcać, 
cenić i pochwalać szczerze tych, którzy okazują nam i innym dobro. Do-

126 Por. CSM, S. 257.
127 Por. CSM, s. 360.
128 Por. CSM, s. 340. 
129 Por. CSM, s. 310–311.
130 Por. CSM, s. 263.
131 Por. CSM, s. 331.
132 Por. CSM, s. 328.
133 Por. CSM, s. 321.
134 Por. CSM, s. 335.
135 Por. CSM, s. 335.
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brodziejstwom duchowym powinna zawsze towarzyszyć także pomoc 
materialna, gdyż trzeba troszczyć się nie tylko o pociechę serca, lecz 
także o ukojenie ciała136.

W szczególności, zdaniem Błogosławionego Karola, należy zaanga-
żować się w życie apostolskie, które ma trzy aspekty: najpierw należy 
nawracać i uświęcać dusze, później należy pocieszać serca ugruntowane 
w wierze, ostatecznie zaś należy przynosić ulgę ciału. Miłosierdzie, które 
zakłada wysiłek i łączy się z pragnieniem bycia zmęczonym czynieniem 
dobra innym duszom, to miłosierdzie czułe i kochające. Tego pragnął 
Chrystus dla całego rodzaju ludzkiego, pragnął, aby się realizowało 
w każdym powołaniu, w każdym dziele apostolskim. Życie wypełnione 
dziełami miłosierdzia zewnętrznego było według Karola de Foucauld 
pełnym obrazem życia apostolskiego137.

Planowana wspólnota małych braci i małych sióstr Najświętszego 
Serca Jezusa miała sprostać temu wyzwaniu apostolskiemu i kontynu-
ować ewangelizację narodów, do których dotarł już ojciec de Foucauld. 
Obie wspólnoty miały ten sam cel: uwielbienie Boga przez naśladowa-
nie życia ukrytego Jezusa, nieustanną adorację Świętej Hostii i nawró-
cenie niewiernych narodów. Miało się to dokonać przez dwie formy 
apostołowania. Pierwsza z nich polegała na tworzeniu małych fraterni 
(około dwudziestoosobowych), żyjących według reguły św. Augustyna 
oraz konstytucji i ślubów zatwierdzonych przez Kościół. Druga forma 
apostołowania polegała na oddawaniu się przez braci i siostry tych 
wspólnot nieustannej adoracji wystawionego Najświętszego Sakramentu, 
składaniu siebie samych Jemu w ofierze przez miłość, adorację, wykony-
wanie pracy fizycznej, ubóstwo, posłuszeństwo, kontemplację, ciszę, jak 
najwierniejsze naśladowanie życia Pana Jezusa z Nazaretu w najbardziej 
oddalonych krajach niewiernych, aby zanieść Go tam, gdzie Go braku-
je, oraz szukać z Nim osieroconych i zagubionych owiec. Ojca Karola 
de Foucauld przerażał bowiem fakt, że Sahara, która jest dziesięć razy 

136 Por. CSM, s. 340–341; BD, s. 89–90.
137 Por. CSM, s. 338.
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większa od Francji, posiadała wtedy tylko 13 kapłanów138. Dlatego ojciec 
de Foucauld prosił Serce Jezusa o kapłanów dla swej misji i o uświęcenie 
wszystkich innych kapłanów i sióstr zakonnych pracujących w Afryce139.

W podobnych słowach zwracał się brat Karol do ojca Antoine’a Cro-
ziera. Prosił, aby pomógł mu wypełnić dzieło założenia zgromadzeń 
małych braci i sióstr Najświętszego Serca Jezusa. Liczył na to, że ojciec 
Crozier, tworząc Stowarzyszenie Braci i Sióstr Najświętszego Serca Je-
zusa w Paryżu, pomoże mu wezwać do modlitwy wszystkich katolików 
na całym obszarze świata niewiernego, aby ratować dusze nieznające 
Jezusa, „podążające za demonem w opozycji do Boga”140.

W listach do swej siostry Marii de Bondy Karol pisał, że pragnie 
rozwoju kultu Serca Bożego, dlatego skupił się na tworzeniu wspólnoty 
małych braci i sióstr Najświętszego Serca Jezusa (pod takim wezwaniem 
została wybudowana przez niego kaplica w Béni Abbès) i założeniu 
w północnej Afryce pierwszej konfraterni zgromadzenia, zjednoczonej 
z archikonfraternią z Montmartre141. Według ojca de Foucauld wszyst-
kie te zamierzenia mogły się zrealizować tylko dzięki Sercu Jezusowe-
mu. Ojciec Karol wierzył, że jak niegdyś Chrystus modlił się o wybór 
apostołów, tak teraz nieustannie wspiera swój Kościół, wzywając także 
jego samego do założenia wspólnoty małych braci i sióstr Najświętsze-
go Serca Jezusa, którzy będą mogli dalej udostępniać dobra Kościoła 
współczesnym ludziom142.

Tymczasem papież Leon XIII 11 czerwca 1899 roku dokonał poświę-
cenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, poprzedzając 
ten akt opublikowaniem encykliki Annum sacrum. Zarówno samo po- 
święcenie, jak i treści zawarte w encyklice były tożsame z pragnieniami 
ojca Karola de Foucauld. W rok po tym wydarzeniu brat Karol stwier-
dził, że Francja razem z Paray-le-Monial, Sacré-Coeur, z Błogosławioną 

138 Por. CL, s. 40–43.
139 Por. CS, s. 343.
140 Por. LC, s. 60.
141 Por. LSM, s. 112.
142 Por. EJ, s. 193.
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Małgorzatą Marią Alacoque oraz ojcem Klaudiuszem de la Colombière 
w trosce o rozwój kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa zbudowali więź 
jedności z Ojcem Świętym. Karol informował ojca Huvelina 16 maja 1900 
roku, że już siedem lat wcześniej przesłał mu projekt małej reguły eremi-
tów Najświętszego Serca Pana Jezusa w krajach misyjnych. Czekał na za-
twierdzenie tego projektu przez Ojca Świętego i liczył na pomoc w tym 
względzie swego kierownika duchowego. Miał nadzieję, że  w  święto 
Najświętszego Serca Pana Jezusa wraz z innymi towarzyszami będzie 
mógł już założyć habit eremity. Kolejny raz ojciec Karol zawierzył siebie 
samego Bogu poprzez Serce Jezusa w intencji urzeczywistnienia się tego  
projektu143.

W roku 1902 spisał w Béni Abbès regułę małych braci Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa. Tworzyło ją 40 artykułów spisanych po łacinie 
i po francusku, które ojciec Karol de Foucauld ostatecznie zdefiniował 
w  1909 roku w Tamanrasset. Pełna nazwa tej reguły brzmiała: Règle 
de Saint Augustin, Constitutions des pétits frères du Sacré-Coeur de Jésus 
et Règlement des petits frères du Sacré-Coeur Jésus (Reguła Świętego 
Augustyna, Konstytucje Małych Braci Najświętszego Serca Jezusa). 
Na stronie tytułowej Karol umieścił obraz Serca Jezusowego, zaapro-
bowany wcześniej przez encyklikę Ojca Świętego Leona XIII, dodając 
swoje zawołanie „Jezus-Caritas”. Artykuł wstępny reguły stwierdzał, 
że misją małych braci Najświętszego Serca Jezusa będzie uczynienie 
wszystkiego, co możliwe, aby Jezus i Jego miłosierdzie zapanowały w ich 
sercach i wokół nich. Wszystkie wspólnoty powinny być poświęcone 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i muszą jak On promieniować tak, 
by  zapalić ogień Jego miłości na  ziemi144. W  tym celu wszyscy two-
rzący tę wspólnotę powinni każdy dzień swego życia poświęcić Sercu 
Bożemu, a w każdy piątek, wspominając Jego mękę, przyjąć Komunię 
Świętą dla oddania czci Sercu Pana Jezusa145.

143 Por. CH, s. 224–231.
144 Por. RD, s. 77.
145 Por. RD, s. 28.
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Ojciec Karol miał nadzieję, że małe siostry i mali bracia Najświętsze-
go Serca Jezusa otrzymają wsparcie ewangelizacyjne także w świeckich. 
W tym celu w 1909 roku brat Karol napisał projekt statutu Association 
des frères et soeurs du Sacré Coeur de Jésus. Confrérie pour la prati-
que des vertus évangéliques, la devotion au Très saint Sacrement et la co-
nversion des infidels. Introduction – Status – Directoire (Stowarzyszenie 
Braci i Sióstr Najświętszego Serca Jezusa. Bractwo dla praktykowania 
cnót ewangelicznych, kultu Najświętszego Sakramentu dla nawracania 
niewiernych. Wstęp – Statut – Rada Zarządzająca). Członkami brac-
twa mogli stać się katolicy obojga płci, każdej profesji, celibatariusze 
i żonaci, duchowni i świeccy, którzy kochają Jezusa z całego serca, chcą 
naśladować Jego cnoty i  oddawać Mu  cześć w  Najświętszym Sakra-
mencie, poświęcając Mu  swoje życie w  celu nawrócenia i  zbawienia 
tych, którzy się zagubili. Artykuł jedenasty reguły tego stowarzysze-
nia zachęcał, aby bracia i  siostry odmawiali codziennie następujące 
modlitwy: rano, w południe i wieczorem – Anioł Pański, a następnie 
Veni Creator. Rano należało odmówić modlitwę do  Świętej Rodzi-
ny, zalecaną przez papieża Leona XIII, natomiast wieczorem Litanię 
do Najświętszego Serca Pana Jezusa, a następnie modlitwę poświęcenia 
rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa według formuły 
zaleconej przez papieża Leona XIII 25 maja 1899 roku. Należało także 
odmówić dwie zwrotki Tantum ergo i  Genitori Genitoque oraz pięć 
tajemnic różańca (można go było odmawiać podczas trwającej mszy 
świętej lub zamienić tę  praktykę modlitewną na  piętnaście minut 
adoracji Najświętszego Sakramentu). Ponadto bracia i  siostry stowa-
rzyszenia powinni byli dokonywać rachunku sumienia w  południe 
i wieczorem, po czym wzbudzić w sobie żal za grzechy i wyznać akt 
miłości Boga. W swoich modlitwach powinni polecać wszystkie inten-
cje Ojca Świętego, pamiętając szczególnie o modlitwie o nawrócenie  
niewiernych146.

146 Por. RD, s. 585, 623–624.
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Podsumowując czwarty rozdział tej dysertacji, należy stwierdzić, że kult 
Najświętszego Serca Pana Jezusa był dla Błogosławionego Karola formą 
adoracji człowieczeństwa Osoby Jezusa Chrystusa i dopełniał kultu 
Bóstwa Chrystusa w Eucharystii147. Podstawą teologii Serca Pana Jezusa 
był dla Karola de Foucauld kult rozwijany w Kościele w XIX wieku, który 
Leon XIII ukazał w encyklice Annum sacrum z 25 maja 1899 roku, towa-
rzyszącej poświęceniu rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusa.

Błogosławiony Karol przyjął główne przesłanie tej encykliki, które 
istotę i znaczenie kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa sprowadziło 
do aktu poświęcenia się Bożemu Sercu. Dla Błogosławionego Karola 
de Foucauld kult ten był nierozdzielnie złączony z Bóstwem Jezusa 
Chrystusa, czego znakiem pozostała Eucharystia. Kult Najświętszego 
Serca Pana Jezusa był też teologiczną manifestacją niedającej się wyrazić 
miłością Boga – caritas, rozlanej na całe stworzenie.148.

Karol de Foucauld pierwszy raz sam poświęcił się Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa 6 czerwca 1889 roku w bazylice Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa na Montmartrze. Od tego czasu czynił to wielokrotnie, 
najczęściej w czerwcowe święto Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przez 
całe życie wskazywał na pierwszorzędne znaczenie tego nabożeństwa149. 
Dzięki niemu odkrył niepojętą miłość Boga do człowieka, która domaga 
się odpowiedzi – miłości ze strony człowieka, zwłaszcza grzesznika. Dla-
tego cechą charakterystyczną poświęcenia się Sercu Bożemu przez ojca 
de Foucauld była chęć pocieszenia Go przez pragnienie życia w świętości. 
Drogą do jej osiągnięcia według brata Karola było prowadzenie życia 
na wzór Jezusa z Nazaretu, medytowanie i zapisywanie refleksji na temat 
Pisma Świętego, kult Chrystusa w Eucharystii, kult obrazu Serca Pana 
Jezusa, który ojciec de Foucauld wieszał w kaplicach w Béni Abbès 
i Tamanrasset, odmawianie Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

147 Por. M. Chmielewski, Adoracja, [w:] Leksykon duchowości katolickiej, dz. cyt., s. 37; 
Por. J. Sypko, Serce Jezusa, dz. cyt., s. 814.

148 Por. LCF, s. 217.
149 Por. J.-F. Six, Itinéraire spirituel…, dz. cyt., s. 91–92.
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oraz wymawianie aktu strzelistego: „Serce Jezusa, przyjdź Królestwo 
Twoje!”. Rozwój kultu Serca Jezusowego miał także realizować się przez 
tworzenie wspólnot braci i sióstr zakonnych, a także świeckich sto-
warzyszeń działających na rzecz rozkrzewiania czci do Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. W ten sposób ludzkie serca miały być kształtowane 
na wzór Najświętszego Serca Pana Jezusa, aby oddać należną chwa-
łę Bogu. Owocem miłości wobec Serca Bożego była miłość bliźniego. 
Zdaniem Karola tylko człowiek, którego serce zostało przemienione 
przez miłość Serca Jezusowego, może się z Nim zjednoczyć i naśladować 
Go w okazywaniu miłości każdemu. Miłosierna miłość, którą rozpoznał 
Karol de Foucauld w Chrystusie, nakazała mu szukać i ratować każdego 
człowieka, nawet największego grzesznika, zarówno chrześcijanina, jak 
i wyznawcy innych religii.

Akt poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa został w życiu 
ojca Karola de Foucauld dopełniony przez akt wynagrodzenia Sercu 
Jezusowemu, który praktykował jeszcze przed ogłoszeniem przez pa-
pieża Piusa XI encykliki Miserentissimus redemptor (8 maja 1928 roku). 
Błogosławiony Karol wskazał, że  istotą nabożeństwa ekspiacyjnego 
za popełnione winy skierowanego do Serca Pana Jezusa powinno być 
uwolnienia się od grzechów, by głębiej zjednoczyć się z Bogiem przez 
pełnienie dobrych czynów, a także skrajną gorliwość w służbie Bogu i lęk 
przed wszystkim, co Go obraża. Wielką wagę w tym względzie przywią-
zywał ojciec Karol do praktykowania godziny świętej. Ponadto wzywał 
wszystkich chrześcijan do uczestnictwa w cierpieniach Chrystusa przez 
ich własne cierpienia i zaakceptowanie w ten sposób logiki krzyża, gdyż 
tak mogą oni pozyskać łaskę przebaczenia Bożego dla siebie i innych 
ludzi. Ta zasada jest zdaniem Błogosławionego absolutnie powszechna 
i konieczna, żeby Zbawiciel mógł przez ich ręce czynić dobro duszom.

Trzecim warunkiem ekspiacji skierowanej do Serca Bożego jest, zda-
niem ojca de Foucauld, dopełnienie ofiary Chrystusa przez ofiarowanie 
swego życia za braci. Błogosławiony pragnął to uczynić na drodze prak-
tykowania cnót ubóstwa, czystości, posłuszeństwa, pokory i miłosierdzia, 
których wzorem była sama Osoba Jezusa Chrystusa. Dzięki tym cnotom 
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otrzymujemy od Boga wiele łask potrzebnych, by uszanować każdego 
człowieka i przyjść mu z pomocą.

W nabożeństwie ekspiacyjnym wielką rolę miały również odegrać 
powstałe w przyszłości wspólnoty braci i sióstr zakonnych, a także 
świeckie stowarzyszenia poświęcone Najświętszemu Sercu Pana Jezu-
sa. Przez swe zjednoczenie z archikonfraternią Najświętszego Serca 
Jezusa z Montmartre w Paryżu i posługę apostolską miały wynagradzać 
i zadośćuczynić za grzechy własne i  innych ludzi, przyczyniając się 
do uświęcenia całego Kościoła.

Dopełnieniem wymiaru chrystologicznego pobożności ojca Karola 
de Foucauld była jego duchowość maryjna. W ostatnim, piątym roz-
dziale tej dysertacji zostanie ukazana rola modlitwy do Maryi i świętych 
w duchowości Błogosławionego Karola de Foucauld.



ROZDZIAŁ V 

Kult Najświętszej Maryi Panny 
i świętych w duchowości 
Błogosłwionego  
Karola de Foucauld

Kościół zatwierdził w granicach ortodoksyjnej i prawowiernej nauki 
rozmaite formy pobożności względem Bożej Rodzicielki, tak aby były 
one w należyty sposób podporządkowane kultowi Chrystusa i do Niego 
także się kierowały – jako do naturalnego i koniecznego centrum1. O do-
niosłości kultu maryjnego pisał również papież Paweł VI w adhortacji 
Marialis cultus z dnia 2 lutego 1974 roku, podkreślając, że płynie on z we-
wnętrznej potrzeby Kościoła. Ta forma pobożności stanowi wyborną 
cząstkę religijnego kultu, w którym głębia mądrości i szczyt religijności 
zlewają się w jedno i dlatego oddawanie kultu Maryi jest szczególnym 
zadaniem ludu Bożego. Obowiązkiem Kościoła jest wspierać czujną 
troską wszelkie poczynania zmierzające do tego, by wzrastał kult, ja-
kim Kościół w duchu i prawdzie uwielbia Ojca, Syna i Ducha Świętego, 
aby „religijnymi obrzędami czcząc także pamięć męczenników i innych 
świętych, z szczególną miłością oddawał także cześć Najświętszej Matce 
Bożej, Maryi”2.

Taki zdrowy i prawowierny kult Najświętszej Maryi Panny i świętych 
można odnaleźć także w duchowości modlitewnej Błogosławionego 
Karola de Foucauld. Badając duchowość maryjną francuskiego zakon-
nika, należy najpierw ukazać, kim była dla niego Maryja, odwołując 
się do obchodzonego przez niego rocznego cyklu misteriów Chrystusa. 
Następnie zostaną wskazane najważniejsze elementy jego pobożności 

1 Por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 66.
2 Por. Paweł VI, adhort. Marialis cultus, wstęp. 
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maryjnej. Na koniec w oparciu o wskazówki zawarte w nauce II Soboru 
Watykańskiego3 i w adhortacji Marialis cultus zostanie objaśnione, na ile 
duchowość maryjna i kult świętych u Karola de Foucauld był kultem 
pogłębionym.

5.1. Teologia maryjna zawarta w roku liturgicznym
Karol de Foucauld, ze szczególną miłością oddawał cześć Najświętszej 
Maryi, Matce Bożej, i wielu świętym. Dawał temu wyraz przez całe 
swe życie, uczestnicząc w kulcie misteriów Chrystusa, z którymi kult 
Maryi i świętych jest nierozerwalnie związany. Rozważając tajemnicę 
Chrystusa, Karol de Foucauld coraz bardziej odkrywał Niewiastę, Naj-
świętszą Dziewicę Maryję, która jest Matką Chrystusa i Matką Kościoła. 
Karol poznawał, czcił i kochał Bożą Rodzicielkę. Stała się Ona dla niego 
wzorem i pomocą w zrozumieniu i uwielbieniu zamysłu Boga. To Naj-
świętsza Maryja Panna, zwłaszcza od momentu śmierci jego własnej 
matki, łaskawie prowadziła jego kroki ku Bogu i ku świętości4.

5.1.1. Maryjna duchowość w okresie adwentu  
i Bożego Narodzenia

Podczas adwentowej adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie Karol 
prosił Maryję Dziewicę, aby przez wszystkie chwile jego życia, jeśli to jest 
możliwe i zgodne z wolą Boga, nie oddalał się od Najświętszego Sakra-
mentu, który był dla niego świętą obecnością Boga5. Okres adwentu 
był czasem intensywnej modlitwy Karola de Foucauld do Maryi, którą 
nazywał Świętą Dziewicą. Podczas nocnych adoracji, dzięki doświadcza-
niu „wewnętrznego oświecenia” (illumination intérieure)6, dostępował 
zjednoczenia z rodzicami Jezusa, z którymi rozpamiętywał ich podróż 

3 Por. Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum concilium, 103.
4 CS, s. 1000.
5 Por. CFA, s. 97–98.
6 Por. BD, s. 189.
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z Nazaretu do Betlejem i kontemplował ich szczęście z powodu mającego 
się wkrótce narodzić w ciemnościach, cierpieniu i ubóstwie Syna7. Jak 
twierdził, to sama Święta Dziewica uczyła go zatopienia się w głębokiej 
adoracji Boga. W takich chwilach ojciec Karol doświadczał nieskończo-
nego szczęścia istnienia8. Prosił Świętą Dziewicę i Świętego Józefa o dar 
posłuszeństwa w adoracji Świętej Hostii, tak by mógł kontemplować 
Jezusa tak, jak Maryja adorowała swego Syna w żłóbku9.

Ponadto w medytacjach adwentowych Karol wskazał, że jeszcze przed 
narodzeniem Jezusa Maryja i Święty Józef kontemplowali Go w ciszy, 
skupieniu, zadziwieniu, szczęściu i niewymownej miłości10. W tej nie-
przerwanej radości, nieustannej kontemplacji i adoracji Jezusa11 pragnął 
uczestniczyć i on przez łaskę adoracji Najświętszego Sakramentu12.

Liturgiczny czas adwentu i Bożego Narodzenia był dla Karola de Fo-
ucauld okazją do proszenia Świętej Dziewicy i Świętego Józefa, aby byli 
jego orędownikami w modlitwie. Karol prosił ich, aby pomogli mu nie 
oddalać się od Chrystusa w tabernakulum i trwać w świętej obecno-
ści Pana13. Rozważał to, co przeżywali w świętym domu w Nazarecie, 
pochylał się wraz z Nimi nad Jezusem i uwielbiał Go w Świętej Hostii 
obecnej nie tylko w jego kaplicy, lecz także we wszystkich konsekrowa-
nych Hostiach na ziemi. Błagał Boga, aby mógł to czynić w każdej chwili 
swojego ziemskiego życia14.

„Najświętsza Dziewica” nie była jedynym tytułem, jakim Błogosławio-
ny określał Maryję. Nazywał ją również Ozdobą Domu Bożego, w któ-
rym Maryja rozdawała ludziom dary Boże. Jego zdaniem Matka Jezusa, 
jako Ucieczka grzeszników, przywracała ludziom niepokalaną czystość 

    7 Por. CL, s. 40–43.
    8 Por. CFA, s. 70.
    9 Por. CFA, s. 581.
10 Por. PFJ, s. 171–174.
11 Por. PFJ, s. 178.
12 Por. CFA, s. 70.
13 Por. CFA, s. 97–98.
14 Por. CFA, s. 439.
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duszy, konieczną, aby zwracać się do Boga obecnego w tabernakulum. 
Za to dobrodziejstwo Karol okazywał wdzięczność Matce Jezusa15.

Wielkim świętem, drogim sercu Karola de Foucauld, była uroczy-
stość Bożego Narodzenia. Wzywał wtedy Maryję jako Matkę naszego 
Umiłowanego Pana i Oblubienicę Świętego Józefa. Świętego Józefa na-
zywał drogim ojcem i pragnął zjednoczyć się z Nim w Jego radościach 
przebywania z Synem Bożym. Pragnął znaleźć się naprzeciw Świętego 
Dzieciątka wraz ze Świętą Rodziną i tymi, którzy ich odwiedzali, a nawet 
ze zwierzętami obecnymi w grocie. Wyobrażał sobie, jak cichły rozmowy 
przy wygaszonym ogniu, a wszyscy odpoczywali wokół Jezusa i Świętej 
Rodziny. Jego zdaniem, gdy Święta Rodzina czuwała przy żłóbku, w ich 
duszach płonęło światło rajskie, którym był Chrystus – Światłość wy-
branych. Karol wtedy prosił Maryję i Świętego Józefa o łaskę czuwania 
przez wszystkie dni i noce przy Boskim Dzieciątku, które pragnął wziąć 
w swoje ramiona, aby Je kontemplować i adorować z całkowitym pod-
daniem się Jego woli. Prosił Dziewicę-Matkę o opiekę nad nim również 
podczas snu16, aby nawet wtedy myślał o Jezusie, śnił o Nim, adorował 
Go tak, jak po przebudzeniu. W ten sposób mógł trwać w kontemplacji 
i adoracji przez dzień i noc17.

Do naśladowania i umiłowania Matki Bożej Karol zachęcał także swo-
ich znajomych. W liście do ojca Eugeniusza przebywającego w klasztorze 
Matki Bożej Odpocznienia brat Maria Alberyk dzielił się spostrzeżeniem, 
że prawdziwy odpoczynek człowiek może znaleźć tylko w Bogu. Może 
naśladować w tym względzie Maryję, której odpoczywanie w Bogu 
polegało na cieszeniu się z cierpień życiowych i pragnieniu ich otrzy-
mywania, bo dzięki nim można naśladować Chrystusa i udowadniać 
Mu miłość. Stąd, według Karola, Matka Jezusa poprzez swego ducha 

15 Por. MP, s. 293–294.
16 Por. CFA, s. 130.
17 Por. CFA, s. 582.
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ofiary potrafiła nie tylko wskazać ten odpoczynek człowiekowi, lecz 
także dać mu ochotę do zasmakowania w nim18.

Karol podziwiał również Świętą Dziewicę z Betlejem za Jej pokorę 
i stworzenie świętej ciszy sprzyjającej nawiązaniu dialogu z Bogiem. 
Łagodność Świętego Józefa, okazywana przez Niego przy narodzinach 
Jezusa, wraz z milczeniem, którego wzorem była Maryja, są zdaniem 
brata de Foucauld koniecznymi warunkami życia wewnętrznego, umoż-
liwiającego nawiązanie więzi z Boskim Oblubieńcem. Jednak za na-
prawdę niezbędne uznał mnich de Foucauld oddanie siebie samego 
z całkowitym zaufaniem Bogu, tak jak to czynili Jezus, Maryja i Józef. 
Na tym polega jego zdaniem sekret życia duchowego, które prowadzi-
ła Rodzina nazeretańska, a które pozwala przeciwstawić się wszelkim 
podstępom doczesnego życia (por. 1 Kor 10, 13)19.

5.1.2. Maryjna duchowość w okresie wielkopostnym 
i wielkanocnym

Również w okresie wielkopostnym i wielkanocnym można rozpoznać 
rozwijające się duchowość maryjną i kult świętych u ojca Karola de Fou- 
cauld. W okresie wielkopostnym Karol prosił Świętą Dziewicę, Matkę 
Nieustającej Pomocy o to, aby zawsze mógł przebywać z Nią i kontem-
plować Jej udział w cierpieniach Syna podczas Jego męki. W ten sposób 
chciał pocieszyć Serce Syna Bożego, a także przyjąć ostatnie pouczenia 
od Chrystusa przed Jego śmiercią. Ojciec de Foucauld wzywał orę-
downictwa Matki Jezusa, także jako Matki Nieustającej Pomocy. Wraz 
ze Świętą Marią Magdaleną prosił, aby ona i Maryja były tymi niewia-
stami, dzięki którym będzie mógł otworzyć swoje serce na pouczenia 
Umiłowanego. Karol prosił za ich pośrednictwem o cnotę posłuszeństwa 
w wypełnianiu otrzymanych od Chrystusa poleceń20. Z Maryją Matką 

18 Por. UOM, s. 112.
19 Por. EJ, s. 180.
20 Por. CE, s. 39–43.
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ojciec Karol pragnął uczestniczyć i przeżywać liturgię Wielkiego Ty-
godnia21.

W okresie Wielkiego Postu Karol zwracał uwagę na dobroć Jezusa, 
który w osobach apostołów, towarzyszących Mu w cierpieniach w ogro-
dzie Oliwnym, zachęcał wszystkich ludzi do czuwania z Nim i korzy-
stania z Jego wielkiej łaski miłosierdzia, którą wtedy wyjednywał dla 
ludzkości u swego Ojca. Wielkim wyróżnieniem dla rodzaju ludzkiego 
było to, że do modlitwy z Chrystusem zostali zaproszeni wszyscy ludzie 
i mogli solidarnie towarzyszyć Mistrzowi w Jego agonii. Zdaniem ojca 
de Foucauld Chrystus w ten sposób wprowadzał dusze do spotkania 
ze Świętą Dziewicą Maryją, ze Świętą Marią Magdaleną i Świętym Ja-
nem Apostołem, aby razem z Nimi mogły z największą i czułą miłością 
kontemplować Chrystusa w Jego samotności. Te długie godziny przeby-
wania z Umiłowanym Chrystusem twarzą w twarz były dla Karola wielką 
niespodziewaną nagrodą i okazją do dziękczynienia za łaskę zbawienia22.

Medytacje ojca de Foucauld pisane w okresie wielkanocnym ukazują 
szczęście i radość ze zmartwychwstania Chrystusa, jakie przeżywały 
Matka Boża i Maria Magdalena. Zdaniem Karola powinniśmy naśla-
dować obie niewiasty w sposobie ich życia, aby w ten sposób również 
w przyszłości cieszyć się obecnością Zmartwychwstałego Pana. Chry-
stofanie, które stały się udziałem „wielkanocnych apostołek”, winny być 
zachętą szczególnie dla grzeszników, aby uczynili to, czego oczekuje 
od nich Pan, w nadziei, że po nawróceniu również ich Chrystus wezwie 
do siebie. Spośród tego grona grzeszników nie wyłączał brat Karol także 
siebie samego. Świadomy swej nędzy duchowej przed Bogiem, modlił 
się jak dziecko do Matki Nieustającej Pomocy. Dysponując łaską wzy-
wania bez przerwy Jej imienia, wierzył, że wyprosi u swego Zmartwych-
wstałego Syna łaskę przebaczenia Bożego dla niego i wszystkich ludzi. 
Upadając do stóp Matki Bożej, powtarzał następującą prośbę: „Matko 

21 Por. UOM, s. 169.
22 Por. BD, s. 188–189.
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Boża Nieustającej Pomocy, udziel mi Twojej pomocy i łaski wzywania 
Ciebie bez przerwy”23.

Zdaniem brata Karola zwracanie się do Matki Bożej jako Matki Nie-
ustającej Pomocy wskazuje na to, jak bardzo potrzebujemy Jej stałego 
wstawiennictwa, jak jesteśmy słabi i chwiejący się. On sam oddawał 
się pod Jej opiekę, prosząc, by go strzegła i tak prowadziła w życiu, jak 
prowadziła Boskie Dzieciątko Jezus. Żywił przekonanie, że dzięki temu 
całkowicie odda swe życie Bogu i na wszelkie sposoby będzie mógł po-
cieszać Boskie Serce Jezusa, które go widzi i kocha24. Twierdził, że idąc 
za wzorem Matki Bożej, wszystkie dni życia ziemskiego należy przeżywać 
w miłości i wiernej służbie Chrystusowi, ale z oczyma zawsze utkwio-
nymi tam, gdzie mieszczą się cała nasza miłość i wszystkie pragnienia25.

Kult maryjny ojca Karola w trwającym okresie paschalnym wprowa-
dzał go w błogosławiony miesiąc Maryi – maj. Ojciec de Foucauld miał 
nadzieję, że będzie on dla niego czasem miłości do Matki i początkiem 
nowego nawrócenia, którego tak bardzo oczekiwał. Jak przyznał, po-
trzebował wtedy odnowienia ducha, bo czuł się nędzny w oczach Boga 
i nie umiał dostrzec w sobie dobra. Miał świadomość, że jego modlitwy 
były pełne rozproszonych myśli, zajęte troskami o przyziemne sprawy 

23 Por. CFA, s. 370‒371. Modlił się wtedy: „Mój Boże, Ty widzisz moje nędze! Matko, 
Ty widzisz duszę Twojego dziecka. Pomóż mi, Matko Nieustającej Pomocy, przyjdź 
mi z pomocą z Twoją łaską wszechmocną i łaską wzywania Ciebie bez przerwy. 
Pomóż mi, Ty widzisz moją nędzę nieskończoną, weź do Siebie całe moje ubóstwo, 
trąd, weź je do Siebie i nawróć mnie, prowadź mnie za rękę, spraw, abym czynił do-
bro, abym Cię kochał, spraw, abym o sobie zapomniał, że jestem tak zimny, spraw, 
abym zatopił się w Tobie, w Tobie tak płomiennej i tak pięknej, tak doskonałej, tak 
łaskawej. Spraw, aby te wszystkie moje słabości utonęły w nieskończonej dobroci 
Jezusa zmartwychwstałego, w nieskończonej dobroci i szczęściu Trójcy Świętej. 
Spraw, Matko, aby te same łaski stały się udziałem wszystkich ludzi, z których 
żaden nie jest godzien nazywać się Twoim dzieckiem, chyba tylko wtedy, gdy 
sobie uświadomi, że został odkupiony Krwią Jezusa i stworzony po to, by znać 
i kochać Boga”.

24 Por. DP, s. 104.
25 Por. UOM, s. 113–114.
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tak dalece, że jego życie duchowe prawie ustało26. Dlatego spodziewał 
się, że zarówno dla niego, jak i dla ukochanej Matki Maryi maj będzie 
miesiącem rozpoczęcia odnowy zycia duchowego i oddawania Jej czci 
wraz z całym stworzeniem. Dlatego prosił Matkę Jezusa, aby zawsze 
mógł Ją miłować, żeby z Jej pomocą mógł doskonale naśladować Jezusa 
i być Mu posłusznym. Oczekiwał, że z pomocą czułej, pełnej oddania 
Błogosławionej Matki, Służebnicy Syna, przyjmie do swego serca „Mi-
łość Nieskończoną”. Błagał Świętą Dziewicę, aby dalej pielęgnowała 
w nim miłość do Chrystusa, która jest zarazem naśladująca i pełna 
posłuszeństwa27.

5.2. Różne elementy pobożności maryjnej 
Błogosławionego Karola de Foucauld

Oddawanie należnej czci Najświętszej Maryi Pannie wyraża się najczę-
ściej przez wzywanie, sławienie, pozdrawianie, uznawanie, naśladowanie 
i zawierzenie Jej. Można czcić Maryję, pielgrzymując do Jej sanktuariów, 
obchodząc Jej święta, uczestnicząc w nabożeństwach, odmawiając mo-
dlitwy maryjne, śpiewając pieśni maryjne, wznosząc kościoły i kaplice 
ku Jej czci, popierając także sztukę sławiącą Matkę Syna Bożego28. Poni-
żej zostanie opisana większość z tych form pobożności maryjnej, które 
praktykował ojciec Karol de Foucauld.

5.2.1. Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
w życiu Karola de Foucauld

Nabożeństwo i wzywanie orędownictwa Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy było ulubioną formą modlitwy Karola de Foucauld, praktykowaną 

26 Por. CFA, s. 370–371. 
27 Por. CFA, s. 416–417.
28 Por. W. Zyzak, Duchowość maryjna w życiu i pismach św. Urszuli Ledóchowskiej, 

„Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne” 13 (2012), s. 311–326. 
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wyraźnie od Bożego Narodzenia 1893 roku. W tym czasie doświadczał 
wielu cierpień w swoim życiu duchowym. Nie wiedząc, gdzie szukać 
ratunku i obawiając się oszustw diabła, przypominał sobie często o Ser-
cu Matki Nieustającej Pomocy i przez nie całkowicie oddał się Sercu 
Jezusa. Prosił, aby nosiła go na ręku tak, jak nosiła Chrystusa, kiedy był 
dzieckiem. Powierzając Jej swoje życie, chciał, aby uczyniła z nim to, 
czego Ona od niego oczekuje, dla większej chwały Jej Syna, którą od-
czytywała w Jego Sercu. Jak wyznawał brat Karol, od tego czasu patrzył 
na wszystkie wydarzenia w swoim życiu tak, jakby były w zasięgu spoj-
rzenia Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Pamiętał o swym radosnym 
pobycie w Rzymie, gdzie pierwszym kościołem, który odwiedził, była 
Bazylika Matki Bożej Większej, drugim zaś kościół Redemptorystów, 
gdzie był wystawiony cudowny obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
To był także ostatni kościół Rzymu, w którym służył do mszy świętej, 
otrzymał Komunię Świętą i błogosławieństwo Najświętszym Sakra-
mentem przed wyjazdem do Ziemi Świętej. Tego dnia, jak mówił, nie 
zapomni nigdy dlatego, że wtedy pierwszy raz pomyślał o możliwości 
zjednoczenia kilku dusz, by tworzyć wspólnotę zakonną w Nazarecie. 
Ponadto obiecał wówczas Matce Bożej Nieustającej Pomocy, że założy 
małą kongregację pod Jej patronatem, noszącą niebieskie habity na Jej 
cześć, a także że poświęci Jej wszystkie ołtarze. Ponadto zobowiązał się, 
że pierwszy założony przez niego dom zakonny będzie pod wezwaniem 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy29.

Na dwa dni przed świętem Matki Bożej Nieustającej Pomocy ojciec 
Karol poprosił Ją o pomoc w pisaniu Méditations sur les Psaumes (Me-
dytacji nad Psalmami). Miał nadzieję, że dzięki Jej wstawiennictwu 

29 Por. CFA, s. 34–35. Modlił się: „Niech będzie wysłuchana moja modlitwa, któ-
rą zanoszę od czterech lat, o Moja Matko. Niech spocznę na Twoich ramionach, 
ukryj mnie w tym dobrym miejscu jak w «dobrym mieszkaniu». O moja Matko, 
to w Twoim własnym domu, w Nazarecie, noś mnie na swoich ramionach, aby 
tam towarzyszył Ci wiernie, całkowicie, w prowadzeniu życia z Jezusem, z Tobą, 
św. Józefem i aniołami. O Matko Nieustającej Pomocy, wysłuchaj mojej modlitwy. 
Dziękuję Ci, moja Patronko i Matko ukochana”.
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późniejsza lektura medytacji zaowocuje łaską miłosierdzia dla dusz 
czytelników, którzy w ten sposób będą mogli poznać wielkość dzieł Bo-
żych. Także wtedy po raz kolejny oddał siebie samego pod opiekę Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy, prosząc Ją, aby pomogła mu prowadzić taki 
styl życia, który podobałby się Chrystusowi30.

W  kolejnych latach życia wielokrotnie zwracał się w  modlitwie 
do Matki Nieustającej Pomocy jako do Umiłowanej Matki, oddając się 
w Jej ręce na godzinę swojej śmierci i na wieczność31. Powtarzał wtedy 
akt strzelisty: „O Matko Nieustającej Pomocy, pomóż mi, strzeż mnie, 
abym był posłuszny Twojemu Synowi”32.

5.2.2. Modlitwa Karola de Foucauld do Matki Bożej Różańcowej

Papież Jan Paweł II podkreślał, że szczególne zasługi w propagowaniu 
modlitwy różańcowej należy przypisać papieżowi Leonowi XIII, który 
encykliką Supremi apostolatus officio z 1 września 1883 roku zapoczątko-
wał serię kolejnych wypowiedzi poświęconych tej modlitwie33. Modlitwa 
różańcowa miała być skutecznym duchowym środkiem na bolączeki 
XIX-wiecznego społeczeństwa. Dwanaście encyklik i dwa listy apo-
stolskie tego papieża świadczą, że tematyka różańcowa była ważnym 
elementem pobożności modlitewnej Kościoła w XIX wieku34.

Karol de Foucauld w swoich pismach duchowych wielokrotnie po-
twierdzał w pogłębionej refleksji parenetyczny wymiar modlitwy ró-
żańcowej. Potwierdził także, że różaniec święty stał się jego duchową 
bronią w walce o Kościół święty i w walce ze złem. Jego zdaniem wszy-
scy kierownicy duchowi Kościoła katolickiego nakazywali odmawiać 
różaniec, ponieważ wskazuje on każdej duszy jej obowiązki konieczne 
do prowadzenia życia wewnętrznego35. Dlatego ojciec Karol modlił się 

30 Por. DS, s. 69–70.
31 Por. SD, s. 176; CS, s. 1000.
32 Por. BD, s. 226.
33 Por. Jan Paweł II, list Rosarium Virginis Mariae, 2.
34 Por. W. Zyzak, Różaniec, [w:] Leksykon duchowości katolickiej, dz. cyt., s. 771.
35 Por. MP, s. 382–383.
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do Świętej Dziewicy, do Królowej Różańca Świętego, aby w modlitwie 
do swojego Syna uprosiła mu cud naśladowania Chrystusa w jego życiu 
wewnętrznym. Modlitwa różańcowa pozwalała ojcu de Foucauld poko-
nać samotność, gdyż dzięki niej zawsze towarzyszył Bogu, który w nim 
przebywał. O taką samą łaskę prosił dla wszystkich ludzi36.

Błogosławiony Karol de Foucauld, chcąc ukazać formacyjną rolę 
modlitwy różańcowej, przedstawił graficznie tajemnice różańca w na-
stępujący sposób: w centrum małego kartonu zaznaczył serce, na nim 
wznoszący się krzyż z inskrypcją: Jezus-Caritas. Z tego serca wychodziło 
piętnaście promieni wskazujących imię każdej z piętnastu cnót. Każdy 
z nich był opatrzony następującym komentarzem37:

Wiara – to jest spoiwo obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy – credo.
Czystość – I. Zwiastowanie. Bóg wcielił się w Maryję.
Miłość bliźniego  – II. Nawiedzenie. Nasz Pan przyjdzie nas uświęcić 
przez swą obecność, tak jak uświęcił św. Jana Chrzciciela.
Ubóstwo – III. Narodziny Pana Jezusa. Ubóstwo-Ono spoczywa w żłóbku.
Pokora – IV. Oczyszczenie. Nasz Pan jest wśród grzeszników.
Prawda – V. Nasz Pan znalazł się między uczonymi. Nasz Pan pyta uczo-
nych i zostaje odnaleziony pomiędzy nimi.
Modlitwa. I. Agonia. On upadł na kolana i modlił się.
Ofiara. II. Biczowanie. On był biczowany.
Poniżenie. III. Ukoronowanie cierniem. Opluto Jego oblicze i  spolicz-
kowano Go.
Odwaga. IV. Niesienie krzyża. Nasz Pan niesie krzyż aż do trzykrotnego 
upadku.
Posłuszeństwo Bogu. V. Śmierć naszego Pana. On się uniżył, stając się 
posłusznym aż do śmierci, i to śmierci na krzyżu.
Czynić dobro Bogu. I. Zmartwychwstanie. Mój Umiłowany jest szczę-
śliwy; czego mu brakuje?

36 Por. IBA, s. 181.
37 VN, s. 128–130.
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Samotność. II. Wniebowstąpienie. Nasze nawrócenie jest w niebiosach. 
Nasze życie jest ukryte w Bogu z Jezusem.
Miłość Boga. III. Zesłanie Ducha Świętego. Duch Miłości jest u drzwi 
i puka, aby zapanować na zawsze w nas.
Naśladowanie Boga. IV. Śmierć i  wniebowzięcie Matki Bożej. Święta 
Dziewica naśladuje życie Jezusa.
Nadzieja. V. Ukoronowanie Świętej Dziewicy w niebie. Z pomocą naszej 
Matki nadzieja istnieje także w ten dzień w niebie.

W centrum zaznaczył strzałkę, wskazującą na Świętą Rodzinę w warsz-
tacie, w Nazarecie, otoczoną frazą: „Zstąpił do nich, żył w Nazarecie i był 
im poddany” (por. Łk 2, 51). Poniżej obrazka można przeczytać:

MIŁOŚĆ BOGA JEZUS PRACOWNIK

Czynienie dobra dla Boga Samotność Syn Maryi
Posłuszeństwo Bogu Pokuta Pokora
Naśladowanie Boga Radość Poznanie
Kontemplacja Boga Poświęcenie się

Ofiara Bogu Cisza
Radość w Bogu

Poniżej obrazka napisał: Nauczę się od Ciebie milczenia, aby być nie-
znanym na ziemi jak wędrowiec w nocy38.

Swoją dyspozycyjność względem Maryi wyraził brat Karol przez 
wszechstronny akt oddania Maryi:

1) Mam zamiar utrzymywać w sobie wolę oddania Maryi wszystkich 
moich dzieł, modlitw, cierpień, wszystkiego, co  mnie satysfakcjonuje, 
całego mojego życia duchowego, aby ostatecznie oddać się Jezusowi. 
Zjednoczę się z Maryją, oddam wszystko Maryi, przez Maryję i w Maryi.

2) Oddam Maryi całe swoje życie apostolskie i swoje życie duchowe.

38 Por. VN, s. 128–130.
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3) Przemienię się w  Maryję: oddam Jej swoją wolę do  pracy, aby 
przemienić się w  Maryję, aby stać się inną Maryją żyjącą i  czyniącą; 
przemienię się w Nią i Jej oddam moje myśli, pragnienia, słowa, dzieła, 
modlitwy, cierpienia, całe moje życie i moją śmierć39.

Ojciec Karol de Foucauld szczególnie umiłował sobie tajemnice 
chwalebne różańca, bo jak twierdził, napełniały go radością i szczęściem. 
Rozpamiętywał w nich wielkość Boga, której nie mogą w żaden sposób 
zakłócić narody buntujące się przeciw Niemu. Dlatego Karol, podczas ich 
odmawiania, zatapiał się w kontemplacji szczęścia Boga w niebie. To do-
datkowo potęgowało szczęście płynące z piękna otaczającego go świata. 
Firmament rozciągający się nad Saharą stawał się dla niego znakiem obec-
ności Boga, przed którym klękał podczas modlitwy różańcowej przed 
Najświętszym Sakramentem. Wtedy zapominał o sobie, oddając się cał-
kowicie Bogu, doznając zachwytu nad Jego osobą. Królowa Niebios była 
razem z nim u stóp tabernakulum, aby wspólnie kontemplować szczęście 
Boga, który zdejmował z niego ciężar win. Błogosławiony doświadczał 
wtedy wielkiej radości płynącej z uświadomienia sobie, że jest stwo-
rzony na obraz Boży, i z zaufaniem powierzał się Bogu, który go strzegł 
i okazywał mu moc miłości, dzięki czemu mógł się opierać demonom40.

Dlatego ojciec de Foucauld radził wszystkim, którzy są smutni czy 
zniechęceni, aby odmawiali chwalebne tajemnice różańca i myśleli 
o szczęściu Boga, o Jego miłości – wtedy doznają Jego radosnego umoc-
nienia. Zdaniem brata Karola różaniec staje się wtedy „solidną kotwicą 
wiecznej szczęśliwości zanurzoną w oceanie miłości Umiłowanego”41. 
Dlatego należy w pielgrzymowaniu przez życie zachować spokój i kon-
tynuować podróż42.

39 Por. VN, s. 173–176.
40 Por. QRD, s. 112–113.
41 Por. MP, s. 141.
42 Por. Jan Paweł II, list Rosarium Virginis Mariae, 23. Papież pisał: „tajemnice chwa-

lebne ożywiają w wiernych nadzieję eschatologicznego kresu, ku któremu zdążają 
jako członkowie Ludu Bożego”. 
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Szczególną wspólnotą powołaną do medytacji różańca miało być 
w zamyśle ojca Karola Zgromadzenie Małych Sióstr Najświętszego Serca 
Jezusa (Pétits soeurs du Sacré-Coeur de Jésus). Artykuł ósmy ich re-
guły poruszał temat modlitwy różańcowej. Małe siostry, ponieważ nie 
miały obowiązku odmawiania brewiarza, mogły codziennie odmawiać 
różaniec, po pięć tajemnic rano, w południe i wieczorem. Różaniec 
odmawiany po łacinie powinien być recytowany w porach bliskich go-
dzin kanonicznych i miał na celu zjednoczenie się sióstr z Umiłowa-
nym Oblubieńcem; miał także pomóc im w zjednoczeniu się z Matką 
świętego Kościoła, Tą, którą Chrystus dał ludziom jako Przewodniczkę 
w ich pielgrzymce43.

5.2.3. Zawierzenie życia Matce Bożej

Święto Ofiarowania Pańskiego, kończące okres Bożego Narodzenia, było 
dla ojca Karola okazją do modlitwy, aby Święta Dziewica i Święty Józef 
także jego przedstawiali Jezusowi. Karol pragnął ofiarować się Jemu 
i w całkowitym zjednoczeniu z Nim za wszystkich tych, za których 
On oddał życie, w takiej mierze, w jakiej On od niego tego oczekiwał. 
Swą ofiarę pragnął złożyć szczególnie za Algierczyków, Marokańczyków, 
za Tuaregów, za pozostałe narody zamieszkujące Saharę, ale jak twierdził, 
ten dar ofiarny mógł okazać się daremny bez wstawiennictwa Świętej 
Dziewicy, Matki Nieustającej Pomocy44.

Błogosławiony Karol de Foucauld często z ufnością zwracał się do swej 
dobrej Matki, aby prowadziła go, strzegła go wbrew niemu samemu, aby 
zawsze okazywała mu swoją pomoc i łaskę wzywania Jej imienia bez 
końca tak, aby mógł wypełnić wolę Chrystusa. Prosił Ją szczególnie 
o łaskę pocieszania Jej Syna. Oddawał siebie i wszystkich ludzi w Jej 
ramiona i oczekiwał, że uczyni z nimi to, co się Jej podoba. Razem 
z Jezusem i Józefem życzył Maryi: „Wszystkiego dobrego!”, błagając Ją, 
aby strzegła jego serca. Uczestnicząc w życiu Świętej Rodziny jako mały 

43 Por. RD, s. 395.
44 Por. CT, s. 88.
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brat, pragnął uczestniczyć w ich miłości, kontemplacji, adoracji Pana, 
przez Niego i dla Niego45. Słowa zawierzenia były poparte ślubowaniem 
Matce Bożej46.

Ojciec de Foucauld zawierzył Jej nie tylko swoje życie, lecz także 
wszelkie zamiary dotyczące utworzenia Zgromadzeń Małych Braci 
i Małych Sióstr Najświętszego Serca Jezusa. Wzywał Jej orędownictwa, 
aby ta nowo powstała wspólnota za Jej przykładem okazała się gotowa 
wypełnić wolę Bożą. Modlił się do Matki Chrystusa, aby została Pa-
tronką jego samego i założonych przez niego w przyszłości wspólnot. 
Dlatego często powtarzał w swoim sercu imię Maryi, zaraz po imieniu 
Chrystusa47.

Karol był pewny macierzyńskiej opieki Matki Bożej. Modlił się często 
do Niej, aby udzieliła mu pomocy w jego czynach i słowach, aby i on 
mógł „pójść za zapachem Chrystusa”48. Jak twierdził, Maryja zachęcała 
go, aby oddał się w Jej ręce i starał się być bratem Jezusa: „Wzywaj Mnie 
w cierpieniu, w słabości, w chwilach lenistwa, pomogę ci, ilekroć o to 
poprosisz. Medytuj Ewangelię, aby naśladować Twojego Brata: przyjdź, 
służ, naśladuj, zobaczysz Go teraz i w wieczności, zobaczysz go w ta-
kiej mierze, w jakiej Go pokochasz. Odwagi! Kochaj mnie”49. Za te 

45 Por. CFA, s. 447–449.
46 BD, s. 226: „Tobie ślubuję, Tobie się poświęcam i oddaję się w Twoje ręce jak dziec-

ko w pieluszce; pragnę jednej rzeczy: abym mógł wypełniać wolę Twojego Syna 
i przez wszystkie chwile mego życia abym mógł pocieszać Jego Serce. Podnoszę oczy 
ku Tobie i oddaję się Twojej nieustającej pomocy. Dzisiaj, po tej prośbie, kiedy od-
nowiłem swoje serce, dziękując Ci, błogosławiąc Ciebie, dziękując Ci za łaski, jakie 
otrzymuję od Ciebie od czterech i pół roku, oddaję Ci się w Twoje ręce. Dziękuję 
za moje pójście do La Trappe i do Nazaretu, gdzie mogę tak doskonale naśladować 
ukryte życie Jezusa, co jest moim pragnieniem, gdzie znalazłem szczególny sposób 
oddawania Ci czci, o Matko Nieustającej Pomocy. Dziękuję za to, co minęło, i za to, 
co teraz. Pomóż mi na przyszłość. Spraw, abym zawsze pocieszał jak najmocniej 
Twojego Syna. O Matko Nieustającej Pomocy, pomóż mi, strzeż mnie, abym był 
posłuszny Twojemu Synowi”.

47 Por. LMB, s. 50.
48 Por. EJ, s. 56–57.
49 CFA, s. 506.
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słowa usłyszane od Matki Nieustającej Pomocy Karol okazywał Jej swą 
wdzięczność, dziękując Jej za opiekę w przeszłości i prosząc Ją na przy-
szłość, aby go prowadziła, podtrzymywała, inspirowała do prawdziwego 
i ciągłego starania się być jej dzieckiem50.

5.2.4. Wzywanie Maryi w modlitwach i pieśniach

Modlitwy Błogosławionego Karola do Matki Jezusa były bardzo różno-
rodne. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego była dla Karola de Foucauld 
okazją do częstego powtarzania modlitwy Anioł Pański. Za sprawą tej 
modlitwy, w tę uroczystość i w inne dni, prosił Boga o szczególną łaskę: 
o to, aby Maryja oświeciła jego duszę, tak aby mógł Jej ofiarować życzenia 
co do jego powołwania ipomysły na jego realizację, uwzględniając regułę 
małych braci Najświętszego Serca Jezusa. Ponadto Karol polecał Jej także 
swoje przygotowania się do rekolekcji, a także prosił Ją, by zbliżający się 
czas adwentu pomógł mu jeszcze bardziej kochać i naśladować Jezusa 
i być Mu we wszystkim posłusznym51.

Innym rodzajem uczczenia Matki Bożej była lektura kazań maryjnych 
ojców i doktorów Kościoła. Kazania były czytane po francusku lub 
łacinie, możliwie jak najbliżej Najświętszego Sakramentu. Napełniały 
one brata Karola ufnością, że Bóg udzieli mu łaski przejścia od lektury 
do modlitwy, gdzie odszuka Maryję u boku Jej Syna52.

Magnificat był dla ojca de Foucauld hymnem, pieśnią, która jego 
zdaniem powinna rozbrzmiewać we wszytkach chwilach ludzkiego 
życia. Za pomocą tych słów należy oddawać chwałę Chrystusowi, ale 
także Maryi za Jej doskonałe wypełnienie woli Boga, za Jej własną do-
skonałość duchową, która swoje źródło ma w obdarowaniu Jej łaskami 
przez miłosiernego Boga53.

50 Por. CFA, s. 506–507.
51 Por. CFA, s. 505–506.
52 Por. UOM, s. 177–178.
53 Por. EJ, s. 332–335.
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Należy mocno podkreślić, że Karol często wzywał Najświętszą Maryję 
Pannę pod wezwaniem Jej Najświętszego Serca. Kult maryjny Karola 
de Foucauld łączył się z pobożnością ludową, co wyrażało się przez re-
cytowanie modlitwy Anioł Pański, a także przez powtarzanie inwokacji 
Świętej Katarzyny Labouré: „O Mario poczęta bez grzechu, módl się 
za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. W miesiącu maryjnym, maju, 
przytaczał słowa znanej francuskiej pieśni: „To miesiąc Maryi, to miesiąc 
najpiękniejszy, Dziewicy ukochanej śpiewajmy pieśń nową”54.

W święta i uroczystości maryjne Karol wzywał Ją, aby modliła się 
za grzesznikami. Prosił, aby wzięła każdego z nich na swoje ręce i okry-
wała swoim płaszczem. Polecał Jej wszystkich, którzy w tym momencie 
konali i oddawali swoją duszę Bogu. Polecał Jej swoich zmarłych rodzi-
ców, przyjaciół, dobroczyńców i oczywiście także swoją duszę. Nazy-
wał wtedy Maryję Matką Miłosierdzia i szczególnie prosił Ją o pomoc 
na godzinę śmierci własnej i innych55.

U początku swych rekolekcji Karol często wzywał opieki Matki Bożej, 
odwołując się do jej tytułów: Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Marii 
bez grzechu poczętej, Matki Bożej Różańcowej, Matki Bożej z Loreto, 
Matki Bożej z Lourdes przypominając zawsze, że jeśli Jezus jest blisko, 
to i Ona nie może być daleko. Wtedy najczęściej korzystał z modlitwy 
różańcowej i prosił Maryję o Jej orędownictwo i wypełnienie Bogiem 
jego pustej duszy56.

5.2.5. Pielgrzymki do sanktuariów

Karol de Foucauld wspominał przy różnych okazjach o objawieniach 
Najświętszej Maryi Panny w Paryżu na rue du Bac i Jej przesłaniu o kul-
cie cudownego medalika. Często wracał także do Jej objawień w Lourdes  
i w La Salette oraz w Jej sanktuariach we Włoszech: w Loreto i Pompejach. 
Odwiedził te miejsca 10 grudnia 1900 roku, podróżując z Mediolanu 

54 Por. J. Bernard, Introduction, [w:] CFA, s. 40.
55 Por. CFA, s. 44–45.
56 Por. DP, s. 44.
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do Rzymu57. Jego zdaniem Maryja objawiała się w wyżej wymienionych 
sanktuariach po to, aby pomóc swoim biednym dzieciom, wzywając 
ich za każdym razem do nawrócenia. Podczas ludzkiej podróży życia 
oświeca serca i przychodzi z pomocą wszystkim jako Matka Boża – 
Gwiazda podróżujących58.

5.2.6. Święta maryjne

W pismach Błogosławionego Karola można odnaleźć wiele komentarzy 
związanych ze świętami maryjnymi. Do najważniejszych z nich należy 
zaliczyć uroczystość Niepokalanego Poczęcia Bożej Rodzicielki Dziewi-
cy. Uważał ten dzień święto bogobojnego domu w Nazarecie i godzinę 
głębokiego poznania tajemnicy Boga przez Maryję. Przywilej niepoka-
lanego poczęcia jest dowodem, że „Ten, który potężny jest”, uczynił Jej 
wielkie rzeczy. W tym dniu ojciec Karol rozważał niewypowiedzianą 
miłość, z jaką od tej pory Dziewica-Matka będzie gotowa na przyję-
cie Umiłowanego Pana59. Podczas czuwania modlitewnego radował 
się z niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny i z możliwości 
przebywania na modlitwie z Synem Bożym60.

57 Por. QRD, s. 61.
58 Por. CFA, s. 45.
59 Por. CFA, s. 59–60. 
60 Por. CFA, s. 59–60. Modlił się wtedy: „Moja Matko, Święta Dziewico, to po Jezusie 

ukrytym we wnętrzu Twoim Ciebie kocham najwięcej i Świętego Józefa w błogo-
sławionym domu nazaretańskim. Adoruję razem z Tobą Tego, który chciał same-
go dobra dla swoich synów. Oddaję się w Twoje i Świętego Józefa ręce, upadam 
do Twoich stóp w ciszy, w zachwycie, w dziękczynieniu, adoracji, myśląc o Nim 
i kontemplując Go. Wtedy także Ciebie widzę i Ciebie kocham. On Ciebie kochał 
tak mocno, że nazwał cię błogosławioną między niewiastami! Wewnątrz Ciebie, 
w Twoim sercu ludzkim, On rozkoszował się Twoimi radościami i twoimi łaskami, 
On ukochał Cię ponad wszystkich ludzi i On ciebie kochał ponad wszystkich ludzi, 
bardziej niż świętych i aniołów, bardziej niż wszechświat. Serce Jezusa, które tak 
mocno kochało, tak mocno cierpiało i tak wielce się cieszy! On ucieszył się w ten 
dzień, myśląc o Twoim Niepokalanym Poczęciu. Tu rozpoczęło się błogosławione 
życie i Twoja chwała, dzień błogosławiony dla Ciebie, moja Matko. Tu także roz-
poczęło się Twoje życie w Bogu, dobro drogie dla Naszego Pana, tu rozpoczęła się 
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Po świętach paschalnych w święto Matki Bożej Dobrej Rady w 1900 
roku Karol, posłuszny ksieni klarysek z Nazaretu, całą noc spędził 
na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem, odmawiając różaniec 
i modląc się do Świętej Dziewicy. Po tej modlitwie podjął ostateczną 
decyzję o wyborze drogi swego powołania, czyli pracy wśród najuboż-
szych na pustyni saharyjskiej61. Karol de Foucauld oddawał głęboką 
cześć Najświętszemu Sercu Matki Bożej62.

Miesiąc czerwiec w pobożności maryjnej upływał dla ojca Karola 
de Foucauld pod znakiem kultu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. 
W zamyśle Karola de Foucauld miało to być święto patronalne wszyst-
kich zgromadzeń małych braci i małych sióstr Najświętszego Serca 
Jezusa i sposób na uwielbienie Jego Serca. „Umiłowana Matko, nawróć 
Tuaregów!”63 – zwracał się do Maryi ojciec Karol. Błagał Świętą Dziewicę, 
aby kontynuowała swoje niewidzialne nawiedzenie, aby odwiedziła Tu-
aregów, Maroko, Saharę, wszystkie niewierne dusze, by uświęciła wszyst-
kich ludzi. Pragnął, aby działa się wola Jej Syna, a mali bracia i małe 
siostry Najświętszego Serca Jezusa mieli być wiernymi narzędziami 

chwała Jego umiłowanej Matki. Mój Boże, daj mi uczynić ten dzień błogosławionym 
dla twoich dzieci, dzień błogosławiony jak ty chcesz, aby był”.

61 Por. CH, s. 205–206. 
62 Por. CFA, s. 416–417. Zwracał się do swej Matki: „O bądź błogosławiona, tysiące 

razy pod tym wezwaniem tak drogim, pod tym wezwaniem, które przypomina 
nam o pobożności, o pięknie, o świętości, o Jezusie, naszym Bogu, naszym Umiło-
wanym, o Jego miłości dla nas, o miłości, jaką miał do nas Bóg, który potwierdził 
ją przez Wcielenie, przez danie swego Syna dla naszego zbawienia. Jego miłość 
ludzka odpowiada we wszystkim miłości Boga, którego Serce ludzkie może istnieć, 
kształtuje się na wzór miłości Bożej, którą Jezus widział twarzą w twarz; a Maryja, 
Najpiękniejsza, Najświętsza, Najdoskonalsza, Najłaskawsza, Ona Sama jest ponad 
Aniołów, ponad świętych, ponad całe stworzenie, z Niej wziął naturę ludzką Jej Syn 
Boży; Matko Jezusa i nasza Matko, która w tak szczególny sposób zostałaś nam 
dana na Kalwarii, bądź błogosławiona w zawołaniu: «du Sacré Coeur», w Twoim 
Imieniu jest cała słodycz, bądź błogosławiona, bo pod tym Imieniem zbawiennym, 
które wzywamy wszędzie, Ty nam dajesz Jezusa, o Matko, o «nasza Pani du Sacré 
Coeur»”.

63 CBA, s. 143.
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w tym dziele. W głębi swej słabości prosił na kolanach Maryję, aby 
w imię Jezusa i Jego Serca nawiedziła go i nawróciła64.

Ewangeliczny obraz nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, zdaniem 
ojca de Foucauld, powinien być wzorem dla wszystkich chrześcijan. Tak 
jak przez wcielenie Jezus uświęcił Maryję Matkę, a przez nawiedzenie 
uświęcił Świętego Jana Chrzciciela i jego rodzinę, tak przez nas Bóg 
może uświęcać innych ludzi, o ile będziemy narzędziami zbawienia taki-
mi jak Maryja. Ona bowiem jest osobą, która pomagała i wciąż pomaga 
Jezusowi w zbawieniu świata65. Karol przyznał jednoznacznie, że jego 
pragnieniem jest naśladować Świętą Dziewicę w tajemnicy nawiedzenia, 
w ciszy, tak jak Ona nieść Jezusa i praktykować cnoty ewangeliczne po-
śród narodów niewiernych, aby ich uświęcić jako dzieci Boże poprzez 
obecność Najświętszego Sakramentu. W tym celu potrzebowałby małej 
grupy mnichów, którzy byliby oddani nieustannej adoracji Eucharystii 
i naśladowali Jezusa, praktykując cnoty ewangeliczne66. Przez tą obec-
ność, jak pisał ojciec de Foucauld: „Nasz Pan, zawsze wystawiony w Świę-
tej Hostii, sprawi, że otaczające Go narody będą cudownie uświęcane: 
przez tą obecność Naszego Brata Jezusa nasze życie staje się życiem 
Boskiego Domu z Nazaretu, życiem wybornym i bardzo szczęśliwym, 
trwającym jak Święta Maryja i Święty Józef w widzeniu nieustannym 
naszego Umiłowanego Jezusa67.

W święto Nawiedzenia ojciec de Foucauld łączył się w modlitwie 
z biskupem Guerin, oczekując jego przybycia, aby wspólnie z nim trwać 
na modlitwie u Maryi Matki i spotkać się poprzez Nią ze wszystkimi 
duszami odkupionymi drogocenną Krwią Chrystusa. Błagał Maryję, 
aby przyszło Królestwo Jego Serca i by on sam był jak najmocniej zjed-
noczony z Sercem Jezusa. Prosił Ją, aby wszystkie narody poznały i po-
kochały – jako synowie Boży – Jezusa Chrystusa68.

64 Por. CBA, s. 143–144.
65 Por. BD, s. 212.
66 Por. VN, s. 109–110.
67 Por. VN, s. 368–371.
68 Por. CS, s. 530.
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Przyjęte święcenia kapłańskie uwrażliwiły ojca Karola de Foucauld 
jeszcze bardziej na troskę o zbawienie „nieszczęśliwych muzułmanów, 
którzy nie znają ani Jezusa, ani Jego Najświętszego Serca, ani świętej Eu-
charystii, ani Świętego Kościoła, ani Świętej Ewangelii, ani Maryi naszej 
Matki, ani niczego, co daje im nadzieję na szczęście wieczne”69. W tym 
czasie marzył, żeby mógł jak Maryja podczas nawiedzenia przynieść 
im największe dobro –największego Uświęciciela, Jezusa Chrystusa, 
który zawsze będzie między nimi obecny w tabernakulum i monstrancji. 
Kapłan de Foucauld pragnął przynieść im Jezusa ofiarowującego się 
za nich każdego dnia na ołtarzu za ich nawrócenie i błogosławiącego 
im każdego dnia, by osiągnęli zbawienie. Jego zdaniem milcząca obec-
ność Największego Dobra, naszego Wszystkiego – czyli Jezusa – w Eu-
charystii może być okazją dla wszystkich chrześcijan, aby pomóc poznać 
nieświadomym braciom nie przez słowa, ale przez przykład, a zwłaszcza 
przez miłość powszechną to, czym jest nasza religia, czym jest duch 
chrześcijański i kim jest Bóg przez Serce Jezusa70.

Drugim świętem, które w okresie zwykłym roku liturgicznego przeży-
wał szczególnie Karol de Foucauld, było święto Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny. Zasadnicza refleksja, jaka towarzyszyła wtedy jego mo-
dlitwie, dotyczyła spostrzeżenia, że skoro my, grzeszni ludzie, kochamy 
naszych rodziców, to tym bardziej Jezus Chrystus musiał nieskończenie 
kochać swoją Matkę. Dlatego brat Karol prosił Go w modlitwie: „Spraw, 
abym Ją kochał razem z Tobą, przecież możemy być Twoimi braćmi. 
Niech Twoje Serce bije w nas, kiedy my płoniemy miłością do Dziewicy 
Maryi. Jeśli jesteśmy Twoimi braćmi, jakżeż możemy nie kochać Twojej 
Matki? Żyj w nas, Jezu, i celebruj we mnie, we wnętrzu mnie same-
go, święto narodzin Twojej Matki, poprzez miłość do Twojego Serca”71. 
W dzień tego święta Błogosławiony zwracał się do Maryi jako swej Do-
brej Matki, ale wszystkie inne dni Jej poświęcone były także jego zdaniem 

69 UOM, s. 234.
70 Por. UOM, s. 234–235.
71 CFA, s. 545.
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darem dla Jej dzieci. Karol twierdził, że największym prezentem Matki 
Bożej dla niego było poznanie woli Jej Syna. Maryja napełniała go tymi 
darami na miarę swej macierzyńskiej miłości, w jedności z miłością 
Serca Jezusowego. „Wierzę w moc i ufam Twojej miłości, wierzę w moc 
Twojej prośby w mojej intencji. Wierzę, że pozwolisz mi uzgadniać moją 
wolę z wolą Twojego Syna. Proszę Cię o taką pomoc także dla chorego 
o. Huvelina” – wołał brat Karol 8 września 1898 roku72. Karol wierzył, 
że pomoc w rozpoznaniu woli Jej Syna otrzymywał od Matki Bożej po-
przez listy swego kerownika duchowego. Były to następujące wskazówki: 

„Moje dziecko, ty masz trzy światła: Ewangelię, rozum oświecony wiarą 
i ponad wszystko twojego kierownika duchowego. Kierownik powiedział 
ci: weź słowo Jego Ewangelii i dostosuj je do prawego rozumu”73.

W święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 8 września 1905 roku, 
Karol po przybyciu i osiedleniu się w Tamarasset zapisał w swoim dzien-
niku duchowym, że ukończył budowę kaplicy dla Najświętszego Sakra-
mentu i wzniósł krzyż na szczycie swego ubogiego domku. 29 września 
tego roku ufundował stacje drogi krzyżowej. Dziękował Bogu za Jego 
łaski udzielane mu wbrew odczuwanemu we własnym wnętrzu leni-
stwu i gnuśności. To Serce Jezusa, jak i opieka Świętej Dziewicy były 
źródłem tych łask74. Prosił Maryję, aby wyraziła wobec swojego Syna 
podziękowanie, przebłaganie i prosiła Go o pomoc dla niego. Karol 
kolejny raz pragnął okazać Jezusowi posłuszeństwo, miłość, naśladowa 
Go i uwielbiać tak, jak On tego oczekuje. Błagał, aby Jezus żył w nim. 
Oddawał siebie Umiłowanemu Jezusowi i pragnął uczynić wszytko dla 
Jego Najświętszego Serca, prosząc, by przyszło Jego królestwo, by wy-
pełniła się Jego wola, by dalej postępowało uświęcenie wszystkich dusz, 
szczególnie tych, za które się modlił. O wstawiennictwo w tej sprawie 
prosił także św. Józefa i św. Marię Magdalenę75.

72 CFA, s. 546.
73 Por. CFA, s. 545–546. 
74 Por. CT, s. 49–50.
75 Por. CT, s. 69.
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Po dwóch latach, także w święto Narodzin Najświętszej Maryi Panny, 
Karol zwierzył się, że jest bardzo szczęśliwy, ponieważ w tej ubogiej kapli-
cy przebywa Jezus i „promieniuje swoim Królestwem na otoczenie”, choć 
ojciec de Foucauld nie mógł wówczas sprawować mszy świętej. Swoją 
radość wyraził w akcie strzelistym wzywającym pomocy Chrystusa i Ma-
ryi: „Serce Jezusa, niech przyjdzie Twoje królestwo! Matko Nieustającej 
Pomocy, przyjdź, nawróć i uświęć ten naród, który jest Twój!”76.

Mimo różnych trudności Karol okazywał posłuszeństwo Jezusowi, 
wzorując się na Jego posłuszeństwie wobec Maryi w Nazarecie. Przez 
praktykowanie tej cnoty chciał sprawić radość im obojgu. Postawa po-
słusznego Jezusa była dla niego wzorem do naśladowania i sposobem, 
by uzyskać błogosławieństwo Boże77.

Wśród starożytnych świąt maryjnych w duchowości Karola de Fou- 
cauld szczególną rolę odegrały dwie uroczystości: Zwiastowania Pań-
skiego i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W dzień tej pierwszej 
Karol de Foucauld wyrażał swoją miłość wobec Matki Jezusa, prosił 
Ją, aby pomogła mu zjednoczyć się z jego Bratem Jezusem, by razem 
z Nim mógł życzyć jej: „Wszystkiego dobrego!”78. Z okazji tego święta 
Karol składał życzenia sobie i innym trapistom z opactwa Matki Bo-
żej od Najświętszego Serca, aby mogli być przez całe życie wiernymi 
dziećmi Maryi, pamiętając jednocześnie, że to warunek konieczny, aby 
być prawdziwym bratem Jezusa. Ponadto życzył członkom wszystkich 
zakonów, aby zawsze mieli w sercu, na ustach i w czynach słowa, któ-
re wymawiała Maryja: „Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie 
według Twego słowa”79.

W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Karol de Fo-
ucauld zwracał się do Świętej Dziewicy i Matki Świętej Rodziny, zawierza-
jąc Jej siebie samego. Prosił Ją, aby mógł prowadzić życie takie, jak Święta 

76 Por. CT, s. 85–86.
77 Por. DP, s. 182–183.
78 Por. EJ, s. 194–195.
79 Por. UOM, s. 177.
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Rodzina w Nazarecie, oraz aby mógł stać się godnym bycia Jej dzieckiem 
i małym bratem Jezusa. Oddając Jej siebie, ufał Jej jako Matce Umiłowa-
nego. Zwłaszcza oddawał się pod Jej opiekę na godzinę swej śmierci80.

Zwracał się także do Wniebowziętej jako do Umiłowanej Matki, Matki 
Nieustającej Pomocy, której zaufał i której oddał się na zawsze. Szcze-
gólnie modlił się do Maryi Wniebowziętej za Ojca Świętego, za biskupa 
Bonnet – biskupa swojej diecezji w Viviers, za prefekta apostolskiego dla 
Sahary – ojca Guérin, a także za Tuaregów, za których ofiarował się Jej 
Sercu i Sercu Jezusowemu. Błagał Maryję, aby mógł czynić wolę Bożą 
we wszystkich przyszłych okolicznościach, które Ona znała81. Ponadto 
prosił Matkę Wniebowziętą, aby zmiłowała się nad narodem, który 
ukrzyżował Jej Syna: „daj mu zbawienie!”82. Zwracał się do Niej jako 
ubogi kapłan, prosząc Ją o pomoc, wiedząc, że nikt nigdy nie błagał 
Maryi na próżno83.

Począwszy od 5 sierpnia 1898 roku, w trakcie nowenny do Matki 
Bożej ojciec Karol zwracał się do Niej pod wezwaniem Matki Bożej 
Śnieżnej84. To Ona jego zdaniem sprawiła, że porzucił świat, oddając się 
życiu zakonnemu, to Ją prosił, aby dalej strzegła tej formy jego życia, aby 
napełniała je świętością, pomagała mu nieustannie w dotrzymywaniu 
wierności swemu powołaniu, jako Matka chroniła go, stale nakłaniała 
go do nawrócenia, i aby stał się godny bycia małym bratem Jezusa. Jako 
prawdziwe Jej dziecko i wdzięczny oraz wierny brat Jezusa błagał Ją, aby 

80 Por. CT, s. 49.
81 Por. CT, s. 68.
82 CT, s. 85.
83 Por. CT, s. 85.
84 Por. CFA, s. 505–506. Modlił się wtedy: „O Matko Niepokalana, ten dzień świą-

teczny, kiedy spadł śnieg dla przyozdobienia tego poświęconego miejsca na Twoją 
cześć, znak czystości, znak niewinności bezgrzesznej Twej duszy, składam, upada-
jąc do Twoich stóp, moje winy; o Twoją obronę błagając, jak to czynię teraz i od 
czterech i pół roku, przed Bożym Narodzeniem, niech Twoja pomoc nieustanna 
mnie podtrzymuje, w Twoje ręce się oddaję, o Matko Nieustającej Pomocy, abyś 
mi podała Jezusa i abyś kierowała całym moim życiem, abym był cały i zawsze 
poświęcony temu, co się Tobie podoba, i Twojemu Boskiemu Synowi”.
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mógł kochać Chrystusa tak, jak Ona Go kochała, aby Go naśladował, 
na Niego patrzył, Jemu był posłuszny i zawsze Go pocieszał. Dodatkowo 
przyrzekł Maryi, że odbędzie rekolekcje w czasie dziewięciu dni, między 
5 sierpnia, świętem Matki Bożej Śnieżnej, a 15 sierpnia – dniem Wnie-
bowzięcia. W tych dniach pragnął w ciągu półtoragodzinnej adoracji 
Najświętszego Sakramentu prosić Ją, aby mógł stać się prawdziwie Jej 
dzieckiem i bratem Jej Syna. Ponadto po modlitwie Anioł Pański odma-
wiał O Mario bez grzechu poczęta; powtarzał także tę modlitwę dziesięć 
razy przed odmówieniem tajemnicy biczowania Pana Jezusa.

Szczególnie jako brat Maria Alberyk dziękował Bogu i Matce Bożej 
Śnieżnej za przyjęcie habitu trapisty. Jak stwierdził, od 14 lipca 1890 
roku przez pięć i pół miesiąca doświadczał wielu łask, które dawały 
mu poczucie bycia w rękach Boga oraz pozwoliły doświadczyć Jego 
czułości i delikatności85.

5.2.7. Kult wizerunku Matki Bożej

Pamiętając o  przyrzeczeniach złożonych w  kościele redemptorystów 
w Rzymie, brat Karol po przybyciu do Nazaretu poświęcił Matce Bo-
żej Nieustającej Pomocy celę klasztorną i natychmiast zawiesił w niej 
Jej obraz, na  którym napisał grubymi literami: „Matka Nieustającej 
Pomocy, Matka Mistrza i  Patronka tego miejsca”. Podczas modlitwy 
oddawał się pod Jej opiekę, nazywając Ją  Błogosławioną Patronką 
i prosząc, aby mógł żyć pod wpływem Jej miłości, doznając Jej łaski 
i matczynej troski86.

85 Por. UOM, s. 51.
86 Por. CFA, s. 34–35. Modlił się: „Niech będzie wysłuchana moja modlitwa, któ-

rą zanoszę od czterech lat, o Moja Matko. Niech spocznę na Twoich ramionach, 
ukryj mnie w tym dobrym miejscu jak w „dobrym mieszkaniu”. O moja Matko, 
to w Twoim własnym domu, w Nazarecie, noś mnie na Swoich ramionach, abym 
tam towarzyszył Ci wiernie, całkowicie, w prowadzeniu życia z Jezusem, z Tobą, 
św. Józefem i aniołami. O Matko Nieustającej Pomocy, wysłuchaj mojej modlitwy. 
Dziękuję Ci moja Patronko i Matko ukochana”.
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5.2.8. Zgromadzenia powstałe ku czci Matki Bożej

Cześć i umiłowanie dla Wspomożycielki zawarł Karol de Foucauld 
w projekcie utworzenia Kongregacji Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
Projekt ten konsultował z ksienią klasztoru św. Katarzyny w Jerozolimie, 
która zachęcała go do napisania prośby do patriarchy i papieża o po-
zwolenie na utworzenie w Nazarecie małej wspólnoty żyjącej w oparciu 
o regułę benedyktyńską. Brat Karol, przygotowując się duchowo do re-
alizacji tego przedsięwzięcia, prosił Matkę Bożą Nieustającej Pomocy 
o pokorę dla siebie, obawiał się bowiem grzechu pychy, do którego 
mogłaby go popchnąć zdobyta przez założenie wspólnoty sława. Dla-
tego był skłonny w pokorze przyjąć wszystko z Jej ręki, a potem prosił 
Ją o odwagę, wierność i wdzięczność, a także o to, aby względzie mógł 
właściwie zrozumieć Jej wolę87.

Ostatecznie planowana kongregacja nie powstała, natomiast ojciec 
Karol, pisząc później projekt założenia Kongregacji Małych Braci i Sióstr 
Najświętszego Serca Jezusa, pragnął, aby wszystkie domy tego zgroma-
dzenia nosiły jako pierwsze zawołanie imię Nazaret Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy. Natomiast drugim wezwaniem powinno być Nazaret 
Matki Bożej Różańca Świętego, ponieważ obowiązkiem tych wspólnot 
miało być odmawianie różańca rano i wieczorem oraz życie w czystości 
dla okazania Świętej Dziewicy należnej czci88.

5.2.9. Wspólnotowy wymiar duchowości maryjnej.  
Kult Maryi Matki Kościoła

Ojciec Karol z nabożną czcią odnosił się do Matki Bożej, którą nazy-
wał również Matką Kościoła świętego. Jego zdaniem Dziewica Matka, 
Która „doświadczyła ogromnej rzeki łaski, która nawadniała Jej duszę, 
będącą przybytkiem samego Boga”89, z troską interesuje się sprawami 

87 Por. CFA, s. 557.
88 Por. RD, s. 28.
89 MP, s. 224.
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toczącymi się na ziemi, ponieważ Bóg z każdego człowieka uczynił swój 
przybytek. Był przekonany, że słowa, jakie wypowiedział Bóg do Naj-
świętszej Dziewicy, można uważać za wypowiedziane do chrześcijan, 
ponieważ prawdziwie są oni synami Maryi i dzięki Niej braćmi Jezusa. 
Wielkość tej godności powinna skłaniać ich do modlitwy za Kościół, 
umiłowania Go jako Oblubienicy Chrystusa, pozostawania w Jego łonie, 
okazywania Mu wierności, czułości i służby oraz bycia Jego oddanymi 
dziećmi. Według Karola o tyle można kochać Kościół jak Matkę, o ile 
kocha się Najświętszą Dziewicę. Co więcej, na tyle można naśladować 
Jezusa, na ile jest się doskonałym, najczulszym, najbardziej kochającym 
dzieckiem Maryi i na ile stara się być dla Niej tym, kim był On sam. 
Dlatego powinniśmy uwielbiać Boga, ponieważ mieszka w nas i „w Nim 
poruszamy się i jesteśmy” (Dz 17, 28); jesteśmy także „Świątynią Ducha 
Świętego” (1 Kor. 3, 16–17). Ojciec de Foucauld zwracał uwagę, że wie-
rzący są przybytkiem Ducha na wiele sposobów, zwłaszcza przez sakra-
menty, a szczególnie wtedy, gdy przyjmują Komunię Świętą. Dlatego 
wielokrotnie prosił Pana o łaskę mocnego przekonania dla siebie i dla 
wszystkich dzieci Maryi, że są Bożymi świątyniami90.

Ewangeliczne wydarzenie wesela w Kanie Galilejskiej (por. J 2, 1–12) 
skomentował Karol jako symbol umiejętnego zanoszenia modlitwy 
do Jezusa przez wstawiennictwo Świętej Dziewicy. Jego zdaniem gorąca 
modlitwa do Świętej Dziewicy nigdy nie może zostać odrzucona. Jezus 
kochał Maryję i był zawsze blisko Tej, którą w Kanie ukazał jako swoją 
Matkę; zawsze Jej słucha i podobają Mu się prośby zanoszone do Niego 
za Jej wstawiennictwem. Według ojca Karola jest czymś naturalnym, 
że dzieci proszą o pomoc matkę, więc nie powinny się obawiać wzywania 
orędownictwa Świętej Dziewicy. Jeśli mają być prawdziwymi braćmi 
Jezusa, Jego naśladowcami, to winni być także dziećmi Maryi poprzez 
czułość, kult i zaufanie wobec Boga. Powinni wraz z Maryją rozmawiać 
z Chrystusem, wchodząc w bliski dialog z Nią tak często, jak to czynił 
Jezus w czasie swego życia doczesnego. Winni starać się o bliską więź 

90 Por. MP, s. 249–250.
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ze Świętą Dziewicą, relację taką, w jakiej był ze swą Matką Jezus w Na-
zarecie. Matce Bożej powinni mówić o wszystkim, spędzając dużo czasu 
na modlitwie do Niej i do św. Józefa, aby razem z Nimi naśladować 
doskonale Jezusa, dziękując i powierzając wszystko Bogu91.

Taką modlitwą mógł być Psalm 86, w którym Karol dziękował Bogu 
za Jego dobroć i ukazanie wspaniałości i chwały dwóch Matki Bożej 
i Kościoła Świętego, które po Bogu są dla wierzących najważniejsze, 
mianowicie osoby Matki Bożej i drugiej Matki, czyli Kościoła święte-
go. Jego zdaniem konieczne jest oddawanie im wyjątkowej czci, zaraz 
po oddawaniu czci Jezusowi, gdyż dla Niego zarówno Jego Matka, jak 
i Jego Kościół stanowią największy przedmiot miłości. Ponadto, jeśli 
chcą być braćmi Jezusa, powinni darzyć Maryję synowską miłością, 
kochać Ją bardziej niż wszelkie stworzenie, gdyż On Ją tak pokochał, 
i być jak On najczulszymi, najbardziej uważnymi synami Tej, której 
On służył przez całe życie i której powierzył uczniów, kiedy umierając 
na krzyżu mówił: „Oto Matka twoja” (J 19, 27). Za Jej przykładem, aby 
mieć w sobie Ducha Świętego, trzeba zjednoczyć z Kościołem, który 
przez Ducha Świętego jest ciągle ożywiany. Kochać Kościół to przede 
wszystkim pragnąć i pracować ze wszystkich sił i wszystkimi środkami, 
jakie daje Bóg, by ci, którzy tworzą Lud Boży, byli święci i doskonali, 
a ci, którzy w nim nie są, weszli do niego i stali się takimi. W ten sposób 
można być posłusznym Kościołowi i wypełniać względem niego wszyst-
kie synowskie obowiązki, jakie nakłada Bóg, czyli miłość, szacunek, 
posłuszeństwo i służbę92.

Świadectwem takiej postawy, którą Błogosławiony sam realizował, 
był list z 13 lutego 1913 roku do Josepha Horusa, członka Towarzystwa 
Geograficznego z Lyonu, w którym Karol dziękował za jego modlitwę 
do „Matki Bożej, Matki kapłanów” w jego intencji. Wyznał Horuso-
wi, że sam prowadzi takie życie, które stosuje się do mocnej i jasnej 

91 Por. IBA, s. 146–147.
92 Por. MP, s. 412–413.
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maksymy: „nieustanne zjednoczenie – komunia; nieustająca ofiarność 
w służbie Kościołowi”93.

Karol de Foucauld zwracał także uwagę na konieczność obrony Ko-
ścioła przed jego nieprzyjaciółmi. Jego zdaniem apologetyka dema-
skująca niezrozumienie i nienawiść wobec Kościoła powinna zawsze 
zajmować ważne miejsce w życiu wierzących. Powinni oni w każdym 
podjętym powołaniu intensywnie pracować dla Kościoła katolickie-
go przez modlitwy, pokuty i ofiarowanie Mu zasług. Należy z wielkim 
zapałem dążyć do obrony Oblubienicy Jezusa w taki sposób, w jaki 
wskaże to kierownik duchowy. Według ojca Karola im bardziej kocha 
się Jezusa, tym bardziej powinno się kochać Jego Oblubienicę i tym 
bardziej płomienny powinien być zapał do Jej obrony, honoru, wolno-
ści i uwielbienia94. Dlatego ojciec Karol był bardzo szczęśliwy z powo-
du ślubów, jakie złożył episkopat francuski Najświętszej Maryi Pannie  
z Lourdes, oddając i poświęcając Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi 
osoby, rodziny, wspólnoty i cały Kościół. Jak stwierdził de Foucauld: 

„Zwróciliśmy się do Dobrego Protektora: Nasz Pan wybrał Francję, aby 
objawiła kult Jego Serca i świętość Świętej Dziewicy, która wybrała Fran-
cję, aby objawić się w Lourdes”95.

Warto zwrócić uwagę na ostatnią refleksję modlitewną, jaką skierował 
do Najświętszej Dziewicy Błogosławiony Karol de Foucauld w dniu 
swojej śmierci 1 grudnia 1916 roku. Zawarł w niej myśl, że chrześcijanie 
powinni dawać przykład ofiary i poświęcenia dla Boga i Kościoła przez 
całe życie. W prostocie serca trzeba prosić Umiłowanego, by pomógł 
czynić wszystko w pokorze, z miłości do Boga i bliźniego. Zdaniem ojca 
Karola trzeba ofiarować swoje życie Bogu przez ręce Matki, Najświętszej 
Dziewicy, w jedności z Ofiarą Pana Jezusa, we wszystkich intencjach 
Jego Serca i kroczyć drogą pokoju. Błogosławiony napisał: „Bądźcie ufni 
Bogu, Który da wam to, co najlepsze dla Jego chwały, to, co najlepsze 

93 Por. LC, s. 102.
94 Por. MP, s. 382–383.
95 Por. LMB, s. 250.
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dla waszych dusz, to, co najlepsze dla dusz innych, ponieważ wszystko 
to, czego On pragnie, powinniśmy czynić w pełni i bez zastrzeżeń”96.

5.3. Ocena pogłębionego kultu Matki Bożej  
Karola de Foucauld

Ocena pobożności maryjnej Karola de Foucauld zostanie przedstawio-
na w oparciu o zasady ukazane przez papieża Pawła VI w adhortacji 
Marialis cultus. Ojciec Święty wskazał dziesięć zasad prawidłowego 
kultu maryjnego: zasadę trynitarną, chrystologiczną, pneumatologiczną, 
eklezjologiczną, skrypturystyczną, liturgiczną, antropologiczną, eku-
meniczną, naśladowanie w pobożności i hierarchii nabożeństw ma-
ryjnych97. Pobożność maryjna Błogosławionego Karola de Foucauld 
zostanie przedstawiona w oparciu o te kryteria.

5.3.1. Zasada trynitarna

Zasada trynitarna pozwala odkryć duchowość i pobożność maryjną 
w relacji do Trójcy Świętej. Karol de Foucauld w wielu swoich pismach 
ukazywał więź miłości, jakiej doświadczyła Maryja, otwierając się 
na działanie Trójcy Świętej. Wyjątkową rolę Maryi w dziele zbawienia 
rodzaju ludzkiego można odnaleźć u Błogosławionego w tekstach opisu-
jących tajemnicę wcielenia Syna Bożego. Ojciec de Foucauld wyznał pu-
blicznie swoją wiarę w misterium Trójcy Świętej98. Nie wahał się ukazać 
miłości Trzech Osób Boskich, które chciały, aby Syn Boży przyjął ciało 
z Maryi Dziewicy. To Maryja przyczyniła się do zamieszkania Boga mię-
dzy ludźmi i umożliwiała ludzkości poznanie, że nie tylko Stworzenie, 
lecz także wcielenie jest dziełem Bożej dobroci99. Karol zawarł tę wiarę 

96 Por. LAA, s. 214–215.
97 Por. S. C. Napiórkowski OFMConv, A. Sikorski MIC, Maryjny wymiar duchowości 

chrześcijańskiej, [w:] Teologia duchowości katolickiej, dz. cyt., s. 373n. 
98 Por. A. Chatelard, Charles de Foucauld…, dz. cyt., s. 305–306.
99 Por. LCF, s. 122.
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w słowach: „Twoje Wcielenie jest dziełem miłości. Druga osoba Trójcy 
Świętej przyjęła ciało ludzkie w łonie Maryi i zjednoczyła się z duszą 
ludzką, aby zaistniał Bóg-Człowiek równy Bogu Ojcu […]. Trzy osoby 
Trójcy Świętej mają jedną wolę […] która pragnęła Wcielenia dla zba-
wienia ludzi, a w konsekwencji uczestnictwa ludzkości w bogactwach 
Bożej dobroci i Jego chwały […]. To jest dziełem miłości”100.

Ponadto, zdaniem ojca de Foucauld, Duch Święty za zgodą Boga 
Ojca pomnażał łaskę i miłość Matki Bożej, ponieważ Pan może zawsze 
pomnażać dobro w stworzeniu. Medytując nad uroczystością Zesłania 
Ducha Świętego, brat Karol wzywał Go, by wraz z Jezusem i Matką Bożą 
pomnażał w nim gorliwość w dawaniu ludziom świadectwa o miłości 
Jezusa101.

Ważną rolę odgrywał kult Matki Jezusa w życiu ojca de Foucauld 
podczas okresu wielkanocnego. Wtedy prosił Świętą Dziewicę, aby 
wszystkie jego grzechy i słabości utonęły w nieskończonej dobroci Jezusa 
Zmartwychwstałego, w nieskończonej dobroci i szczęściu Trójcy Świętej. 
O takie same łaski prosił Maryję dla wszystkich ludzi, z których żaden 
nie jest godzien nazywać się Jej dzieckiem, dopóki sobie nie uświado-
mi, że został stworzony po to, by znać i kochać Boga Ojca, i że został 
odkupiony Krwią Jezusa102.

Trzeba zauważyć, że Błogosławiony niewiele mówił o Duchu Świętym 
w kontekście Matki Jezusa, co było uwarunkowane słabym rozwojem 
pneumatologii w XIX-wiecznej teologii, która rzadko dostrzegała więź 
Matki Bożej z Trzecią Osobą Trójcy Świętej103. Natomiast o wiele wię-
cej wspominał o więzi Matki Bożej z Osobą Syna Bożego, co zostanie 
ukazane w następnym punkcie.

100 Por. CE, s. 44–45.
101 Por. CFA, s. 414.
102 Por. CFA, s. 370–371.
103 Por. W. Zyzak, Duchowość maryjna…, dz. cyt., s. 322. 
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5.3.2. Zasada chrystologiczna

Zasada chrystologiczna wskazuje, że problematykę mariologiczną na-
leży zawsze ujmować w perspektywie Chrystusa. Warto zwrócić uwagę 
na fakt, że medytacje Karola de Foucauld w okresie adwentu i Bożego 
Narodzenia dotyczące życia Świętej Rodziny często odnoszą się do mi-
sterium wcielenia Syna Bożego104. Kontemplując tę tajemnicę, brat Karol 
zwracał się do Maryi jako swej Matki i Świętej Dziewicy, wyznając, że ko-
cha Ją najbardziej po Jezusie ukrytym w Jej wnętrzu. Kochał Ją w ten 
sposób dlatego, że tak mocno kochał Ją Jej Syn, który obdarzył Ją bło-
gosławieństwem. Razem z Niepokalaną Maryją adorował w zachwycie 
i w dziękczynieniu Chrystusa, który pragnął jedynie dobra dla Jej dzieci. 
Ojciec de Foucauld był przekonany, że Jezus w Sercu Maryi rozkoszował 
się Jej radościami i łaskami, tym, że Bóg umiłował Ją ponad wszystkich 
ludzi, bardziej niż świętych i aniołów oraz bardziej niż wszechświat. Jego 
zdaniem Serce Jezusa ucieszyło się z niepokalanego poczęcia, bo wtedy 
rozpoczęło się błogosławione życie Maryi – a więc także Jej chwała105.

O szczególnej więzi Maryi i Jezusa pisał ojciec de Foucauld przy roz-
ważaniach dotyczących dwóch miesięcy: maja i czerwca. Pierwszy był 
poświęcony Świętej Dziewicy, a drugi kultowi Najświętszego Serca Jej 
Syna. Najbardziej znaczącym symbolem tej więzi było wzywanie Ma-
ryi pod imieniem Jej Niepokalanego Serca. Zdaniem Błogosławionego 
to wezwanie dowodzi, że Maryja została obdarzona przez Boga wszelki-
mi błogosławieństwami. Przypomina nam także o pobożności, pięknie 
i świętości Maryi, a także o miłości Boga wobec nas, jaką potwierdził 
przez wcielenie Syna dla naszego zbawienia. Serce Matki Bożej zostało 
ukształtowane na wzór Serca Jej Syna. Dlatego Maryja, Najpiękniejsza, 
Najświętsza, Najdoskonalsza, Najłaskawsza, która sama jest ponad anio-
łami, świętymi i całym stworzeniem, stała się godną, aby z Niej Syn Boży 
wziął ludzką naturę. To Ją w szczególny sposób podarował nam Jezus 

104 Por. CE, s. 44.
105 Por. CFA, s. 59–60. 
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na Kalwarii, aby z jej Serca płynęły wszelkie błogosławione łaski, a Ona 
sama, wzywana pod tym zbawiennym imieniem, każdemu i wszędzie 
dawała Jezusa106.

5.3.3. Zasada eklezjologiczna

Zasada eklezjologiczna nakazuje chrześcijanom odkrywać cześć i po-
szanowanie dla Matki Pana Jezusa przez ukazanie miejsca, jakie zajmuje 
Ona w Kościele. O roli Matki Bożej we wspólnocie Kościoła wspo-
mniano w punkcie 5.2.8. tej dysertacji. Aby zrozumieć szczególną więź 
Maryi z Kościołem, jaką przypisywał Jej w swoich pismach ojciec Karol 
de Foucauld, należy odczytać ewangeliczną scenę nawiedzenia Świętej 
Elżbiety – wzór tego, w jaki sposób każdy chrześcijanin powinien stawać 
się jak Maryja instrumentem zbawiania świata. Ona bowiem jest Osobą, 
poprzez którą Jezus może uświęcać świat. Przez tajemnicę wcielenia 
Jezus uświęcił Najświętszą Maryję Pannę, a przez nawiedzenie uświęcił 
Świętego Jana i jego rodzinę, reprezentujących całą ludzkość107.

Zdaniem Karola de Foucauld rola Maryi – Matki Jezusa zawsze jest 
taka sama. Maryja ma przynieść Kościołowi największe Dobro, czyli 
największego Uświęciciela – Jezusa, który zawsze będzie ofiarowywał się 
każdego dnia na ołtarzu, będzie obecny w tabernakulum i w monstrancji 
oraz będzie błogosławił uczniom każdego dnia, by osiągnęli zbawienie108.

5.3.4. Zasada skrypturystyczna

Zasada skrypturystyczna mówi, że maryjna duchowość powinna być 
oparta na tym, czego uczy o Matce Jezusa Pismo Święte. Karol de Fou- 
cauld spełnił i ten postulat, gdyż wszystkie jego medytacje o życiu Świętej 
Dziewicy były oparte na tekstach biblijnych109. Podkreślał w tekstach 

106 Por. CFA, s. 416–417.
107 Por. BD, s. 212.
108 Por. UOM, s. 234–235.
109 Por. DS, s. 81, 301; BD, s. 209–220; PFJ, s. 104, 171–178; EJ, s. 175–183 – zwiastowanie, 

znalezienie Pana Jezusa, radosne tajemnice różańca; CSM, s. 15–150 – narodzenie 
Jezusa, przybycie Mędrców ze Wschodu, ucieczka do Egiptu, rzeź niewiniątek;  
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swoich rozważaniach wartość adoracji Jezusa, której wzorem byli Maryja 
i Józef. Karol wzywał, aby wierzący odkryli godność dziecięctwa Bożego, 
odnaleźli godność bycia braćmi Jezusa i synami Maryi. Ponadto jego 
medytacje były ukierunkowane na naśladowanie takich cnót Matki 
Bożej jak: modlitwa adoracyjna Syna Bożego, posłuszeństwo, ubóstwo, 
ufność wobec Boga i naśladowanie Jezusa.

5.3.5. Zasada ekumeniczna

Ekumeniczny wymiar duchowości maryjnej Karola de  Foucauld 
rozumiany jako dialog międzyreligijny nie może być rozpatrywany 
w kontekście nauczania II Soboru Watykańskiego, choćby Deklaracji 
o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate110. Nie 
ulega wątpliwości, że  brat Karol z  racji swej pracy misyjnej dobrze 
poznał religię i kulturę islamską111. Jego kontakty z muzułmanami były 
naznaczone szacunkiem dla ich wiary w Boga i czci dla Matki Jezusa, 
którego nie uznają za Boga. Ojciec de Foucauld ubolewał, że muzuł-
manie nie znają prawdziwie Maryi, ale mimo to  upatrywał w  Niej 
Osoby, która w  tajemnicy niewidzialnego i  ciągle trwającego nawie-
dzenia112 może przyprowadzić niewierne narody do Boga i umożliwić 
ich uświęcenie113. To  Jej zawierzał swoją pracę misyjną i  przyszłych 
misjonarzy, którzy nie przez słowa, ale przez przykład, a  zwłaszcza 
przez uniwersalną miłość mieli ukazać wielkość miłości chrześcijańskiej 
płynącej z Serca Jezusa114.

 

IBA, s. 146–147, 276–278 – cud w Kanie Galilejskiej, obecność Maryi pod krzyżem; 
UOM, s. 113–114 – spotkania Maryi ze Zmartwychwstałym.

110 Por. Sobór Watykański II, Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześci-
jańskich, 3, [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, dz. cyt., 
s. 519–521. 

111 Por. C. de Foucauld, Reconnaissance au Maroc 1883–1884, Paris 1998.
112 BD, s. 212.
113 VN, s. 109–110.
114 Por. UOM, s. 234–235.
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5.3.6. Pozostałe zasady

Odnosząc się do zasady naśladowania w pobożności, warto przypomnieć 
to, co obszerniej omówiono we wcześniejszych punktach tego rozdziału, 
czyli kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, święta maryjne itd. Zasada 
antropologiczna wymaga natomiast, by ukazywać Maryję jako człowieka, 
kobietę, wzór możliwy do naśladowania przez wszystkich. Jak wcze-
śniej wspomniano, Karol de Foucauld ukazywał Maryję w konkretnych 
sytuacjach Jej prostego życia, wskazując na Jej pokorę, utrzymywanie 
się z pracy własnych rąk i posłuszeństwo. Przedstawiał Maryję jako 
ubogą, ale jednocześnie bogatą w łaski wewnętrzne, wrażliwą i ochotną 
w okazywaniu pomocy innym, czego dobitnymi przykładami były Jej 
postawa w czasie nawiedzenia św. Elżbiety czy zachowanie wobec mło-
dej pary z Kany Galilejskiej. Karol pokazywał cierpienia Matki Jezusa 
w tajemnicy trudów drogi krzyżowej Jej Syna i radość z powodu Jego 
zmartwychwstania115. Uwzględniając zasadę liturgiczną, wymagającą 
podporządkowania pobożności maryjnej liturgii, można się odwołać 
do prośby Błogosławionego Karola, aby kult maryjny (kult Serca Matki 
Bożej, kult Matki Bożej Szkaplerznej, kult niepokalanego poczęcia, kult 
Królowej Różańca Świętego) był uzupełnieniem kultu eucharystyczne-
go116. Zasada liturgiczna uzupełniona jest przez hierarchiczność nabo-
żeństw maryjnych, do których zachęcał Karol de Foucauld. Wśród nich 
można wyróżnić zachętę do śpiewania hymnów Magnificat, szczególnie 
w maju, Regina Coeli, odmawiania modlitwy Anioł Pański i modlitwy 
różańcowej, traktowanej głównie jako obrona przeciw nieprzyjaciołom 
Kościoła117.

Podsumowując ten rozdział, należy stwierdzić, że dla Błogosławione-
go Karola de Foucauld duchowość maryjna była oparta na zawierzeniu 
Świętej Dziewicy, którą po śmierci ziemskiej matki obrał jako swoją 

115 Por. R. Voillaume, Lettres aux Fraternités, t. II, Paris 1960, s. 184–185.
116 Por. RD, s. 394–396, 587.
117 Por. RD, s. 624, 681–682.
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Matkę. Jako „syn Maryi” kochał i czcił Ją, modlił się do Niej, przeżywając 
Jej obecność w życiu podczas cyklu roku liturgicznego. Powierzał się Jej 
wstawiennictwu, szczególnie przez nabożeństwo do Matki Nieustającej 
Pomocy. Ważną rolę w jego życiu odegrał również różaniec jako ulubio-
na forma modlitwy do Matki Bożej. Drugim istotnym aspektem jego 
duchowości maryjnej było oparcie jej na medytacjach biblijnych, w któ-
rych pierwsze miejsce zajmował aspekt inkarnacyjny wcielenia Syna 
Bożego. Spośród wielu aspektów biblijnych jego nabożeństwa do Matki 
Jezusa koniecznie trzeba pamiętać o roli ewangelicznego nawiedzenia 
przez Maryję domu Świętej Elżbiety. Wydarzenie to było dla ojca Karola 
de Foucauld wzorem naśladowania Matki Bożej w Jej w umiejętności 
uświęcania i prowadzenia wszystkich ludzi do Boga.

5.4. Kult świętych
Kult świętych był dla ojca Karola de Foucauld wezwaniem, by samemu 
osiągnąć świętość na miarę łaski Chrystusa. Karol podziwiał tych, którzy 
podążali za Chrystusem, naśladując Jego wzór posłuszeństwa we wszyst-
kim woli Ojca oraz poświęcenie się chwale Bożej i służbie człowiekowi118.

W kulcie świętych można odnaleźć najpierw szacunek i kult ojca Ka-
rola wobec patriarchów, między innymi Abrahama. Karol wyrażał radość 
z tego, że Abraham otrzymał obietnicę błogosławieństwa Bożego, którą 
zrealizował Pan Jezus przez swą mękę i zmartwychwstanie. Ponadto, we-
dług Karola, wszyscy patriarchowie to także bracia Jezusa, którzy cieszą 
się wraz z Nim szczęśliwą wiecznością119. Ojciec de Foucauld wspomniał 
także o szacunku, jaki miał dla przodków Maryi i Jezusa. Jego zdaniem 
powinno się czytać o nich z radością, bo ich życie i krew przez nich 
przelana w pewien sposób także kształtowała godność Maryi i Jezusa120.

118 Por. Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 40.
119 Por. QRD, s. 44; Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 50.
120 Por. QRD, s. 44.
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Świętymi, którzy byli Karolowi najbliżsi i najbardziej przez niego 
kochani, są: Święty Karol Boromeusz, jego patron chrztu; Święta Ma-
ria Magdalena, patronka jego paryskiej parafii i  jego kuzynki Marii 
de Bondy; Święty Augustyn, patron kościoła jego nawrócenia; Święty 
Bernard z Clairvaux i Święty Robert de Molesme, twórca reguły cyster-
sów, do których i on należał. Trzeba wspomnieć również Świętego Jana 
Chryzostoma, Świętą Teresę z Ávila i Świętego Jana od Krzyża, których 
dzieła Karol czytał w Nazarecie i we wszystkich miejscach działalności 
misyjnej. Dodatkowo należy pamiętać o Świętej Klarze i Świętym Fran-
ciszku z Asyżu, patronach sióstr klarysek, u których brat de Foucauld 
mieszkał w Jerozolimie. Trzeba wspomnieć także o Świętej Małgorzacie 
Marii Alacoque, jego towarzyszce w poznawaniu kultu Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, o Świętym Franciszku de Sales i wielu innych. Karol 
zwracał się wielokrotnie do Nich jako do tych, którzy występują przed 
Bogiem w roli dobroczyńców, którzy przez pokorne wzywanie ich wsta-
wiennictwa mogą uprosić różne dobrodziejstwa Boże. Dlatego prosił ich, 
aby dzięki ich modlitwom i ich pomocy wszystkie rozważania biblijne, 
jakie miał zamiar zapisać, jego praca nad własnym uświęceniem i dzia-
łalność apostolska służyły pocieszeniu Serca Pana Jezusa. Prosił, by te 
dzieła były zgodne z wolą Bożą i by dzięki nim mógł jak najdoskonalej 
naśladować Jezusa i podążać „za wonią Jego zapachu”, tak jak ci Święci 
czynili to za życia, gdy Chrystus ich prowadził121.

Z wielką atencją Karol de Foucauld modlił się do swego patrona 
chrztu – Świętego Karola Boromeusza, zwłaszcza w jego wspomnie-
nie liturgiczne 4  listopada. Dziękował wtedy Bogu za  tych, którzy 
składali mu tego dnia życzenia, i za tych, którzy już od dzieciństwa 
okazywali mu wiele troski. Pamiętał o  tych, którzy od  jego nawró-
cenia w 1886 roku pozwalali mu się na nowo odradzać, co było jego 
wielką radością. Tego dnia wspominał także tych, którzy zdecydowali 
o  jego wyjeździe do  Nazaretu, i  dziękował dobremu Bogu, że  wła-
śnie ich postawił na drodze jego powołania. Prosił w to wspomnienie 

121 Por. CFA, s. 21.
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szczególnie o błogosławieństwo Boże dla swojego siostrzeńca i chrześnia- 
ka, Charles’a de Blica; błagał Boga, aby dał wielu ludziom łaskę odkrycia 
powołania chrześcijańskiego, a zwłaszcza powołania do kapłaństwa. 
Natomiast dla siebie – ubogiego i niegodnego – prosił o łaskę miłowania 
Boga, wyzwolenia się od wad i czynienia Jego woli. Modlił się za pośred-
nictwem swego patrona: „Mój Święty Patronie, módl się za wszystkimi 
duszami, żebym mógł ich polecać Bogu. Spraw, abyśmy wszyscy mogli 
naśladować Twoje cnoty: Twoją hojność, ubóstwo, umartwienie i gor-
liwość o dusze. Amen”122.

Ponieważ nawrócenie Karola dokonało się w kościele Świętego Au-
gustyna, wielokrotnie zwracał się w modlitwie o potrzebne łaski do tego 
Świętego. Był on patronem jego paryskiej parafii i jego kuzynki Marii 
de Bondy. Wspominał o Świętym Augustynie jako o jednym z czterech 
wielkich ojców Kościoła, który był duchowym synem Świętego Ambro-
żego. Prosił więc także i jego, aby pomógł mu się w pełni nawrócić, tak 
jak pomógł w tym procesie Świętemu Augustynowi123.

Zdaniem ojca de Foucauld Bóg z wielką gorliwością szukał Świętego 
Augustyna i ciągle szuka dusz zagubionych. Szczególne miłosierdzie Bóg 
okazuje duszom upadłym i zabłąkanym. Jako przykład Karol wymie-
nił tu takich świętych jak np.: Magdalena, Zacheusz, Paweł, Augustyn 
i wszyscy, którzy nie byli godni rozmawiać z Bogiem, a jednak stali się 
wielkimi Świętymi: „wspólnota grzechu okazała się zwyciężona dobrocią 
Bożą. Bóg troszczy się o te dusze, także przez nasze codzienne modlitwy 
za zaginione dusze. Nie zapominajmy o nich w modlitwie, bo Jezus 
przyszedł szukać i odnaleźć dusze zagubione”124.

Ojciec Karol często w swoich pismach duchowych cytował Świę-
tego Augustyna. Jego zdaniem Bóg przez tego Świętego podpowiada, 
że poszukiwanie Mądrości i Prawdy powinno być dążeniem wszystkich 
ludzi i celem ich życia. Święty Augustyn wskazał nam również sposób 

122 Por. CFA, s. 26–27.
123 Por. CFA, s. 58–59.
124 Por. IBA, s. 105.
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poszukiwania Boga. Tym sposobem jest miłość i to jej powinniśmy 
szukać, o nią prosić, nią się kierować, gdyż dzięki niej dostępujemy 
pełnego objawienia i poznania125.

Wzorem w tym względzie były dla ojca de Foucauld dwie niewiasty 
ewangeliczne: Maria i Marta. Jak stwierdził: „życie Marii jest doskonalsze 
niż Marty, która nie mogła oddać chwały Bogu tak wielkiej jak Maria”126. 
Aby oddać Bogu chwałę, trzeba zdaniem Karola koniecznie połączyć kon-
templację z pracą, czego symbolem są ewangeliczne siostry, przy czym 
kontemplacji należy sie nieporównywalnie pierwszeństwo – dzięki niej 
dokonuje się niestanne trwanie w Bogu, które warunkuje skuteczne aposto-
łowanie127. Temu przekonaniu Karol dał wyraz we wspomnienie liturgiczne 
Świętego Augustyna 28 sierpnia 1898 roku. Prosił, aby mógł zadowolić 
Jezusa przez poszukiwanie Go z miłością, aby Święty pomógł mu adorować 
Go w prostocie jego duszy, gdzie jest zawsze istotnie obecny: „Ty, Święty 
Augustynie, ponieważ Jezus zawsze cię widział, kochał i znał wszystkie 
chwile twego życia, wraz ze św. Teresą i św. Janem od Krzyża, pomóżcie 
mi oprzeć się na waszych słowach, abym szukał Boga w sobie, aby Go mógł 
uwielbiać, szukać Go w aktualnej sytuacji życia lub w innych chwilach”128.

W późniejszym okresie życia, kiedy Karol przebywał w Tamanrasset 
i pracował nad słownikiem tuareskim, wyznał, że często myślał o słowach 
św. Augustyna: „Wiedzcie, że o tyle postąpicie naprzód w doskonałości, 
o ile będziecie interes wspólny uznawali za własny”129. Przyjął te słowa 
Świętego jako życiowe motto i pragnął zapomnieć o sobie samym, aby 
żyć dla innych. Ta zasada miłosierdzia, zdaniem ojca Karola, powinna 
być fundamentalną zasadą życia chrześcijańskiego, gdyż ukazuje prawo 
wszelkiego dobra130.

125 Por. EJ, s. 54.
126 IBA, s. 36–37.
127 Por. IBA, s. 37–38.
128 Por. CFA, s. 533.
129 LHC, s. 194.
130 Por. LHC, s. 193–194.
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Karol de Foucauld odwoływał się także często do innego ojca Kościo-
ła, mianowicie do Świętego Jana Chryzostoma. Lubił rozczytywać się 
w jego dziełach i często zwracal się do niego w modlitwie. 27 stycznia 
1898 roku, w dzień jego wspomnienia, trwając na adoracji przed Chry-
stusem od dwunastu godzin, prosił Świętego, aby skrócił mu czas snu, 
tak by mógł dłużej czuwać u stóp Umiłowanego. Prosił o pomoc tego, 
którego kochał tkliwą miłością i podziwiał za czułość i odwagę, jakie 
okazywał Sercu Jezusowemu jako pasterz Kościoła. Na podstawie lektury 
i medytacji dzieł tego Świętego Karol zrozumiał, że wszechstronność 
powołania mierzy się trzema cnotami: ubóstwem, czystością i posłu-
szeństwem. To one składają się na chrześcijańską doskonałość. Od Świę-
tego Jana Chryzostoma nauczył się, że „każdy ma dostateczną łaskę 
do miłości doskonałej”, która jest powinnością i kresem powołania131.

Wszystkie te cnoty rozpoznał Karol także w życiu Świętego Francisz-
ka z Asyżu i Świętej Klary. Dziękując Bogu za dzieło stworzenia bytów 
ożywionych i nieożywionych, które były dla niego znakiem miłości Boga 
i domagały się szacunku ze strony człowieka, Karol prosił tych świętych, 
aby nauczyli go odczuwać miłość, jaką Bóg poprzez stworzoną naturę 
otoczył człowieka132.

Zachwyt nad stworzeniem był dla pustelnika z Sahary wstępem do ad-
oracji i kontemplacji Boga. W tym procesie mistycznego uwielbienia 
Boga szczególną rolę odegrali Święta Teresa z Ávila i Święty Jan od Krzy-
ża. Ojciec Karol zwracał się do św. Teresy, aby pomogła mu prowadzić 
życie wewnętrzne. Pragnął, aby wyprosiła mu u Boga światło i moc 
Ducha Świętego, które pozwolą mujak najlepiej i najmocniej umiłować 
Chrystusa, wypełniać Jego wolę i jak najlepiej Go wielbić. Kiedy Karol 
składał śluby zakonne i zapragnął być sługą upokorzonego i ukrzyżowa-
nego Boga oraz sługą ludzi, o pomoc w wypełnieniu tego zadania zwrócił 
się do św. Teresy z Ávila, prosząc ją, aby wyjednała mu posłuszeństwo, 

131 Por. CFA, s. 117–118.
132 Por. QRD, s. 27–28.



Kult�Najświętszej�Maryi�Panny…� 269

wierność i odwagę w powołaniu i aby nauczyła go modlić się do Tego, 
do którego sama tak dobrze się modliła133.

Dla ojca Karola najważniejszym zadaniem życia po nawróceniu stało 
się bycie doskonałym. Takie samo pragnienie ożywiało od dzieciństwa 
również Świętą Teresę. Oboje odkryli, że Bóg oczekuje od ludzi pełnienia 
Jego woli i tylko wtedy mogą oni wejść na drogę doskonałości134. Taka była 
podstawowa refleksja, jaką Błogosławiony Karol czerpał z lektury dzieł 
Świętej z Ávila. Przyznał, że jej pisma zainspirowały go do czystej miłości 
Boga i ludzi. Ponadto zwracał uwagę na zawartą w nich zachętę do umar-
twiania się aż do śmierci135. Karol był świadomy swoich uchybień wobec 
Boga, dlatego wyrażał szczery żal, że jego serce za mało było oddane oglą-
daniu Boga, Jego adoracji i medytacji. Mając również w pamięci chorego 
o. Huvelina, prosił Boga przez wstawiennictwo Świętej Teresy o siłę do po-
wstania ze słabości, pamiętajac o słowach: „jeśli ziarno pszenicy wpadłszy 
w ziemię nie obumrze…” (J 20, 24). Przypominał sobie wtedy słowa Świę-
tej Teresy: „jeśli przyjdzie zmęczenie, jeśli zdrowie będzie niedostateczne, 
wtedy nie można uczynić nic innego, jak oddać się całkowicie do dys-
pozycji Boga”136. To ona przypominała Karolowi prawdę, że „nie można 
podobać się Bogu bez zapomnienia o sobie i niesieniu krzyża”. Dlatego 
Karol prosił trzy święte niewiasty: Maryję, Marię Magdalenę i Świętą Te-
resę Wielką, aby pomogły mu w przyszłości doskonale znosić cierpienie137.

Wspólną płaszczyzną w myśli ojca de Foucauld, Świętej Teresy i Świę-
tego Jana od Krzyża była szkoła modlitwy. Jak twierdził Karol, to od tego 
ostatniego nauczył się dowartościowywania samotności. Odegrała ona 
ważną rolę w jego życiu. Pod wpływem lektury tego mistrza mistyki 
zdobył przekonanie, że Duch Boga niesie zawsze ze sobą pokorę i samot-
ność. Samotność i cisza były dla Karola de Foucauld koniecznymi stop-
niami w rozwoju życia wewnętrznego i kontemplacji, która stanowiła 

133 Por. UOM, s. 91.
134 Por. LC, s. 140–141.
135 Por. UOM, s. 70–71.
136 CFA, s. 361.
137 Por. CFA, s. 361, 369–370.
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nieodzowną część miłości Boga i była nierozerwalnie z nią związana, 
jako główny element naśladowania Jezusa. W taką samotność wpisali 
swoją świętość poza Świętą Teresą z Ávila i Świętym Janem od Krzyża 
także Święci: Józef, Magdalena, Jan Chrzciciel i Benedykt138.

Ponadto kult dwojga wyżej omówionych mistyków karmelitańskich 
pozwolił doświadczyć ojcu Karolowi prawdziwości ewangelicznych słów 
Jezusa: „Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie” (por. Łk 10, 23).  
Karol stwierdził, że oczyma wiary można widzieć Jezusa w duszach, wszę-
dzie wokół, żyjącego w ludziach i obecnego w Eucharystii. Ta obecność 
Boga jest wszechstronna i skłania do Jego adoracji na wiele sposobów. 
Dlatego powinno się kontemplować Jezusa w głębi duszy, w misteriach 
Jego życia doczesnego, w Eucharystii, podążając za natchnieniami Du-
cha Świętego jak Maryja i Józef. Oni kontemplowali Go zawsze. Należy 
także naśladować w tym względzie Marię Magdalenę i Jana Chrzciciela. 

„Jeśli to życie nie będzie naśladowaniem Jezusa, to jakże może być ono 
dobre?”139 – mówił św. Jan od Krzyża, którego słowa Karol przywo-
łał. Naśladować Chrystusa nieustannie we wszystkim, kontemplować 
Go w całej pełni, z posłuszeństwa, tak jak to czynił Jezus wobec swojego 
Ojca, to zadanie chrześcijan. Powinno to być nieustanną regułą ich życia 
wypełnianą w możliwie najdoskonalszy sposób. Ostatecznie ojciec Karol 
prosił Świętego Jana od Krzyża, aby naśladowanie Chrystusa sięgało tak 
dalece, żeby Chrystus kontynuował swoje życie w nim, co wyraził aktem 
strzelistym: „żyj we mnie, Jezu!”140.

Ojciec de Foucauld z radością czytał pisma świętych i książki o świę-
tych, gdyż jego zdaniem taka lektura ułatwiała mu modlitwę myślną skie-
rowaną do Jezusa ukrytego w tabernakulum. Według niego sam Jezus 
organizował jego życie wewnętrzne poprzez błogosławioną kontempla-
cję, którą także ułatwiła lektura dzieł świętych mistyków. Kontemplacja 

138 Por. IBA, s. 176–177.
139 IBA, s. 33.
140 Por. IBA, s. 32–34.



Kult�Najświętszej�Maryi�Panny…� 271

prowadziła do odkrycia „jedynej konieczności” (l’unique nécessaire) – 
wcielenia woli Chrystusa w jego wolę141.

Karol de Foucauld zwracał się o wstawiennictwo także do aniołów. 
Swojego Anioła Stróża nazywał „dobrym Aniołem” i dziękował mu za 
Jego opiekę. Nieraz Go przepraszał, że tak źle korzystał z Jego wezwań 
i zabiegów, oraz za niewdzięczność i okazywanie małego szacunku dla 
Jego obecności. W święto Aniołów Stróżów wzywał Jego pomocy, pro-
sząc, aby podwoił swoją dobroć, zachęcając go coraz bardziej do pracy 
nad świętością. Ponadto prosił, aby strzegł i wspomagał go coraz bardziej 
w wypełnianiu Jego woli, by zawsze mógł okazywać Mu wdzięczność 
za wszystkie Jego dobrodziejstwa. Dlatego pragnął kochać Anioła coraz 
bardziej oraz nieustannie wzrastać w miłości, ufności, nabożeństwie 
do Niego, aby coraz bardziej trwał w jego myślach, odczuciach i błogo-
sławionej obecności. Modlitwę do swego Anioła Stróża kończył słowami: 

„Bądź błogosławiony, mój drogi Aniele Stróżu, wszystkiego najlepsze-
go! […] Bądźcie błogosławieni, Aniołowie Stróżowie wszystkich ludzi, 
a zwłaszcza Aniołowie dusz, które są mi drogie”142.

Podsumowując ten rozdział, należy podkreślić doniosłą rolę kultu świę-
tych w duchowości Błogosławionego Karola de Foucauld. Szczególną 
rolę przypisywał Karol wstawiennictwu Matki Bożej, której zawierzył 
swoje życie. Najczęściej wzywał Jej orędownictwa pod wezwaniem Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy, a zainspirowany treścią święta Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny, oddał Jej siebie jako „syna i ubogiego ro-
botnika”. Modlił się do Maryi za wszystkich ludzi, dla których pragnął 
zbawienia ofiarowanego przez Jezusa Chrystusa. W ścisłej łączności 
z Maryją zwracał się o wstawiennictwo także do Świętego Józefa, Oblu-
bieńca Maryi, aby w szkole nazaretańskiej mógł wraz ze Świętą Rodziną 
trwać w nieustanej adoracji Jezusa i praktykować rady ewangeliczne.

141 Por. CH, s. 190, 194.
142 Por. MP, s. 144–145.
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Dla ojca Karola Święci byli wiarygodnymi świadkami świętości Ko-
ścioła i wzorami świętości dla wiernych143. Ich wzór postępowania za-
palał Karola de Foucauld do próśb o ich wstawiennictwo u Boga, aby 
sam mógł osiągnąć doskonałość świętości i aby wszyscy ludzie, nawet 
nieochrzczeni, mogli odkryć i pokochać Boga. Modlitwa do wszystkich 
świętych była dla ojca Karola zachętą, aby także siebie samego ofiarować 
Bogu czy to przez życie kontemplacyjne, czy to przez czynną służbę 
ludziom. Taka postawa była wyrazem troski o własną duszę i nakazem 
miłosierdzia wobec innych dusz. Ta miłość wyrażała się poprzez modli-
twę, pokutę i trwanie w jedności ze Świętymi, gdyż jak twierdził Karol, 
razem z nimi tworzymy wspólnotę modlitwy, a wartość i siła naszej 
modlitwy niepomiernie rośnie dzięki tej jedności144.

143 Por. K. Rahner, H. Vorgrimler, Mały słownik teologiczny, przeł. T. Mieszkowski, 
P. Pachciarek, Warszawa 1987, s. 198–199.

144 Por. BD, s. 266.
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Zakończenie

Przedmiotem rozprawy było ukazanie sztuki modlitwy w życiu i pi-
smach Błogosławionego Karola de Foucauld. Analiza 31 różnego ro-
dzaju tekstów źródłowych Karola de Foucauld, liczących łącznie prawie 
30 tysięcy stron, wykazała, że modlitwa stała się ich autora źródłem 
przemieniającego zjednoczenia z Bogiem i głębokiego zaangażowania 
apostolskiego. Lektura i medytacja poprzez lectio divina Pisma Świętego, 
dokonująca się podczas wielogodzinnej modlitwy przed Najświętszym 
Sakramentem, umożliwiła ojcu de Foucauld pełny rozwój życia ducho-
wego aż do mistycznego zjednoczenia z Bogiem. Dokonało się to dzięki 
łasce uświęcającej czerpanej z sakramentów, zwłaszcza z Eucharystii, 
i adoracji Najświętszego Sakramentu, oraz dzięki głębokiemu kultowi 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, Najświętszej Maryi Panny i świętych. 
Bogactwo życia duchowego szczególnego teologa mistycznego, jakim był 
Karol de Foucauld, potwierdził kardynał José Saraiva Martins 24 kwiet-
nia 2001 roku podczas ceremonii uznającej heroiczność cnót przyszłego 
Błogosławionego, ukazując go jako osobowość wybitnie kontemplacyjną 
i misjonarską.

Rozpoznane wymiary życia duchowego ojca de Foucauld zostały uka-
zane w dysertacji w pięciu rozdziałach. Zadaniem pierwszego rozdziału 
było przedstawienie dynamicznego rozwoju modlitwy w ciągu całego 
życia Karola de Foucauld. Odwołująca się do siedmiu etapów modlitwy 
zawartych w Zamku wewnętrznym Świętej Teresy od Jezusa analiza 
tekstów ojca de Foucauld ukazała skalę wzrostu i dojrzewania relacji 
modlącego się eremity aż do pełnego zjednoczenia z Bogiem, którego 
duchowym owocem była misyjna posługa ludziom.

Analizy pozwoliły stwierdzić, że okres dzieciństwa i lat młodzień-
czych, aż do czasu utraty wiary przez Karola de Foucauld, były czasem 
wypełniania zwykłej praktyki modlitewnej. Polegała ona na poznawaniu 
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Boga i nawiązywaniu z Nim przyjaźni przez doświadczenie przykładu 
pobożności najbliższej rodziny, a zwłaszcza przez świadome i gorliwe 
przeżycie pierwszej komunii świętej, która stanowiła apogeum przyjaźni 
czternastoletniego młodzieńca z Bogiem. Choć później Karol utracił 
wiarę i zaniechał zupełnie życia modlitewnego, obecność Boga i Jego 
działanie w tajemniczy sposób doprowadziły go do momentu nawró-
cenia w wieku dwudziestu ośmiu lat.

Od tego momentu życie modlitewne Karola ciągle się rozwijało 
na skutek oświecenia Duchem Świętym w czasie medytowania słowa 
Bożego. Pierwszy rozdział rozprawy ukazał doświadczenie duchowe 
francuskiego zakonnika, który przez połączenie lectio divina Pisma 
Świętego z modlitwą w samotności przed Najświętszym Sakramentem 
oraz przez wierne wypełnianie własnego powołania dążył do świętości. 
Wyrazem tego dążenia była tzw. Modlitwa oddania, w której Karol uka-
zuje się jako człowiek pełen zawierzenia Bogu, który dzięki wysiłkowi 
ascetyczno-modlitewnemu pokonał noc zmysłów i dzięki modlitwie 
czynnego skupienia wyraził pragnienie działania ewangelizacyjnego 
nawet za cenę męczeństwa. To była szczególnie podkreślana przez Ka-
rola de Foucauld cecha owocnej modlitwy, która uzależniała troskę 
o zbawienie innych od osobistej świętości ewangelizatora.

Ojciec de Foucauld odkrył, że nie ma lepszego sposobu na wypełnie-
nie największego przykazania Bożego jak modlitwa, której wzorem był 
sam Jezus. Dlatego uczynił z modlitwy cnotę podstawową, którą nazwał 

„płomienną miłością” (l’amour passionnel). Jej systematyczność nie tylko 
pozwoliła mu uporządkować życie według woli Bożej, lecz także stała 
się podłożem dla kontemplacji mistycznej – suwerenna inicjatywa Boga 
zaowocowała w życiu francuskiego eremity łaską dotyku mistyczne-
go. Ojciec de Foucauld doświadczył wtedy łaski łez i nadprzyrodzonej 
obecności Chrystusa Zmartwychwstałego oraz wizji nieba. Dzięki temu 
przeżyciu duchowemu Bóg zapoczątkował w Błogosławionym modlitwę 
zjednoczenia mistycznego, co można stwierdzić dzięki przemianie, jaka 
dokonała się w jego relacji do Boga i ludzi. Błogosławiony brat Karol 
odczytał te doświadczenia życia wewnętrznego jako wskazanie, że wolą 



Zakończenie� 275

Bożą było nie tylko zadbanie przez niego o własne uświęcenie, lecz 
także troska, by promieniować tą wielką miłością Boga na wszystkich 
ludzi i w ten sposób współpracować z Nim w dziele zbawienia narodów 
saharyjskich. Analiza pism brata Karola z okresu jego pobytu w Naza-
recie ukazała, że w tym czasie doświadczał tzw. zjednoczenia mistycz-
nego, charakterystycznego dla piątego etapu życia modlitwy, o którym 
wspomina św. Teresa w Zamku wewnętrznym. Bóg wprowadził Karola 
w nowy wymiar rzeczywistości, w którym Trójca Święta odczuwalnie 
zamieszkała w jego sercu, dokonując tzw. zaręczyn duchowych. Te do-
świadczenia zbiegły się w jego życiu z przyjęciem święceń kapłańskich, 
które nazwał swoimi zaślubinami z Chrystusem. Jego modlitwa w tym 
okresie charakteryzowała się stanami spontanicznego i prawie niezau-
ważalnego przejścia od skupienia czynnego do biernego, w których 
w sposób niemal szaleńczy wyrażał swą miłość do Jezusa w Eucharystii 
i chęć oddania życia w Jego imię przez śmierć męczeńską. Zmiany, które 
wtedy dokonały się w nim dzięki modlitwie, wpłynęły na postanowienie 
jeszcze większego zaangażowania się w działalność misyjną – ojciec 
Karol postanowił udać się w głąb Sahary, by przynieść orędzie ewan-
geliczne Tuaregom.

Podczas piętnastoletniego okresu przebywania kapłana de Foucauld 
wśród narodów saharyjskich Jezus-Caritas prowadził go dalej drogą 
łask mistycznych. Karol nie komentował jednak nigdy swych doznań 
o tym charakterze. Analiza jego tekstów pokazała, że pełen emocji sym-
boliczny język, jakim posługiwał się w relacji z Bogiem, nie był prostym 
zapożyczeniem z Pieśni nad Pieśniami i innych tekstów mówiących 
o miłości Boga, ale stanowił wyraz jego osobistej, porywającej miłości 
do Umiłowanego Chrystusa w Eucharystii. Niektórzy teolodzy twier-
dzą, że Karol doszedł w tych modlitwach do stanu, który przeżywała 
św. Teresa z Ávila w czasie ekstatycznej kontemplacji Boga, to znaczy 
do zjednoczenia podobnego do więzi miłości pomiędzy oblubieńcem 
a oblubienicą. Bliska więź Karola z Osobami Trójcy Świętej, odczuwana 
po przyjęciu Komunii Świętej i przedłużana podczas trwania komu-
nii duchowej, pozwoliła Karolowi posłusznie podporządkować swoją 



276� Zakończenie��

wolę woli Boga. Ten okres życia ojca Karola wskazuje, że doświadczał 
on oblubieńczej relacji z Chrystusem. Okoliczności śmierci ojca Karola 
de Foucauld dowodzą, że dane mu było oddać siebie samego w ręce 
Umiłowanego Brata i zająć razem z Nim „ostatnie miejsce”, o którym 
pouczał go niegdyś jego kierownik duchowy o. Huvelin. Karol dał temu 
wyraz poprzez osobisty wymiar kontemplacji misterium Chrystusa, 
w której jego osobowy kontakt z Bogiem Ojcem w Chrystusie, dzięki 
odczytaniu Jego woli z pomocą Ducha Świętego, zaowocował pełnym 
z Nim zjednoczeniem.

Synteza bogactwa doświadczeń modlitewnych zawarta w  pierw-
szym rozdziale ukazała, że siedem etapów modlitwy ojca de Foucauld 
było drogą wzrostu w miłości większej niż życie, drogą potwierdzającą, 
że warto poznawać Boga, a nade wszytko rozkoszować się trwaniem 
w Jego obecności. Doświadczenie łask mistycznych Karola de Foucauld – 
brata uniwersalnego – ukazało, że dzięki relacji z Bogiem w Trójcy 
Osób dojrzał duchowo. Mając świadomość, że nikt nie jest wykluczony 
ze zbawienia, postanowił w oparciu o przykazanie miłości bliźniego 
poświęcić się pracy misyjnej wśród narodów Sahary i z miłości do nich 
oddał swe życie Bogu przez śmierć męczeńską.

Doświadczenia duchowe Karola de Foucauld wskazują na bogac-
two różnych form modlitwy i domagają się usystematyzowanej analizy. 
Dlatego w rozdziale drugim podjęto próbę formalnej charakterystyki 
procesu dochodzenia do Boga na drodze modlitwy. Badając jej źródła 
i metody, skupione głównie wokół medytacji Pisma Świętego i lektury 
wielkich mistrzów życia duchowego, ukazano, że dla Karola de Foucauld 
głównymi filarami modlitwy umożliwiającymi mu zjednoczenie z Bo-
giem były najpierw modlitwa ustna, zwłaszcza liturgiczna, proponowana 
przez Kościół, wraz z jej różnymi rodzajami, formami i przymiotami. 
Analiza tekstów Karola de Foucauld ukazała, że najwięcej miejsca w jego 
indywidualnej duchowości modlitewnej zajmowało nabożeństwo do 
Chrystusa Eucharystycznego, a w następnej kolejności nabożeństwo 
do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz kult Dziewicy Maryi – Matki 
Kościoła i świętych. Wymienione wyżej formy modlitwy indywidualnej 
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były ubogacane modlitwą wspólnotową. Do najważniejszych jej form, 
które sam praktykował i zalecał innym, należy zaliczyć: modlitwę bre-
wiarzową, różaniec, modlitwy Anioł Pański i Veni Creator, akty strzeliste 
Cor Jesu Sacratissimum, adveniat regnum Tuum, Litanię do Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa, a także akt poświęcenia się Sercu Jezusowemu 
według formuły zatwierdzonej przez papieża Leona XIII.

Autor pracy wykazał, że podstawową rolę w drodze ojca de Foucauld 
do Boga, odgrywała modlitwa myślna, a zwłaszcza medytacja Ewangelii 
i Księgi Psalmów. Uzupełnieniem medytacji Pisma Świętego były lektura 
i studiowanie pism świętych Pańskich. Szczególnie wiele Karol czerpał 
z lektury św. Teresy z Ávila i św. Jana od Krzyża, ale nie bez znaczenia dla 
jego duchowości była także modlitwa ignacjańska i franciszkańska. Dą-
żenie do samotności i milczenia uznał ojciec Karol za wstępne i podsta-
wowe warunki dobrej modlitwy medytacyjnej. Zachęcając do modlitwy 
nieustającej, przyznawał, że szczególnie korzystnym dla niego czasem 
dialogu z Bogiem była pora wieczorna. Wzywał do intensywnej modli-
twy myślnej zwłaszcza w dni wolne od pracy, a także podczas rekolekcji.

Analiza tekstów źródłowych autorstwa ojca de Foucauld ukazała także 
jego własny tok modlitwy związany z przeżywaniem misterium Chry-
stusa w ciągu roku liturgicznego. Jego podstawą zawsze była adoracja 
Najświętszego Sakramentu. Dlatego kościół, kaplica i obecność taber-
nakulum były najważniejsze dla jego modlitwy. Przeprowadzana przed 
Najświętszym Sakramentem lectio divina polegała na słuchaniu słowa 
Bożego i posłusznym wykonywaniu odkrytej w ten sposób woli Pana.

Badania źródeł pozwoliły również wykazać, że wielką pomocą w sku-
tecznym medytowaniu słowa Bożego w życiu francuskiego pustelnika 
z Nazaretu były własne zapiski i metody analizy tekstu zaczerpnię-
te z heksametru Kwintyliana. Podczas medytacji Starego Testamentu, 
a zwłaszcza psalmów, Karol korzystał z własnej metody, której istotą była 
zgoda na swobodne kształtowanie serca przez natchnienia Ducha Świę-
tego. Zupełnie inną metodą posługiwał się Błogosławiony przy lekturze 
czterech Ewangelii. Medytując przykład życia i słowa Umiłowanego 
Mistrza, Karol starał się odkryć w nich ważną rolę cnót ewangelicznych, 
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wskazanych przez Jezusa, które ujął w schemat „listy cnót Jedynego 
Wzoru”. W tej dysertacji przez omówienie wspomnianego schematu 
ukazano kolejną cechę charakterystyczną teologii modlitwy Błogosła-
wionego, która polegała na rozpoznaniu cnót Chrystusa, dzięki którym 
on sam, a po nim kolejni misjonarze byliby zdolni dawać przekonywają-
ce świadectwo o uniwersalizmie zbawienia dokonanego przez Chrystusa.

Z zagadnieniem skutecznej i owocnej medytacji Pisma Świętego wiąże 
się także umiejętność korzystania ze środków, za pomocą których moż-
na pokonać trudności w modlitwie. Analiza tekstów ojca de Foucauld 
pozwoliła odkryć wartość duchowego ogołocenia i ubóstwa: proporcjo-
nalnie do ich wzrostu powiększała się hojność Boga w okazywaniu łask. 
Konieczność zdobycia cnót wytrwałości i ufności w modlitwie do Boga 
była dla ojca Karola kolejnym sposobem okazywania Mu dobrej woli 
w podejmowaniu wysiłków celem pokonania przeszkód w modlitwie. 
Kierownictwo duchowe spowiednika, lektura duchowa dzieł świętych 
i modlitwa liturgiczna Kościoła były dodatkowymi wskazówkami, które 
należy wziąć pod uwagę, by poradzić sobie z tymi trudnościami.

Autor pracy wykazał, że dla brata de Foucauld ważnym sprzymierzeń-
cem w walce z pokusami w czasie modlitwy była każdorazowo pomoc 
ludziom. Miłość bliźniego zawsze ułatwiała ojcu Karolowi uzyskanie 
takiej wrażliwości duszy, dzięki której łatwiej mógł oddać należną chwałę 
Bogu. Jego zdaniem zawsze należy pamiętać, że sam Chrystus, zwłaszcza 
podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, jest władny wyprowadzić 
człowieka z największego stanu oschłości duchowej i obdarzyć go po-
kojem serca.

 Chociaż modlitwa ustna i modlitwa myślna pozostały stałymi for-
mami modlitwy ojca Karola de Foucauld, to analiza treści jego pism 
duchowych przeprowadzona w rozdziale drugim tej rozprawy wykazała, 
że główny akcent w jego rozwoju duchowym był położony na modlitwę 
kontemplacyjną i prośbę o należne oddanie chwały Bogu przez pociesze-
nie Serca Jezusa. Kontemplację, którą sam praktykował i rekomendował 
wszystkim, Karol rozumiał jako akt miłosnej adoracji Boga, rozkoszo-
wanie się Jego Osobą oraz stałe miłosne dostrzeganie Jego obecności 
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w Eucharystii i w bliźnich. Ta forma modlitwy powinna być zdaniem 
Karola zajęciem w każdej chwili życia, a jej najdoskonalszym wzorem 
była nieustanna kontemplacja, której doświadczał w relacji z Ojcem 
Jezus Chrystus.

Ukazany w rozdziale pierwszym dynamiczny rozwój modlitwy, który 
dokonał się w ciągu życia Karola de Foucauld i który realizował się dzięki 
umiejętności prowadzenia modlitwy w rożnych formach i rodzajach, 
przedstawionych w rozdziale drugim, pozwolił ukazać w rozdziale trze-
cim rozprawy, że „sercem” duchowości modlitewnej Błogosławionego 
były uczestniczenie w ofierze eucharystycznej i adoracja Najświętsze-
go Sakramentu. Analiza tekstów ojca Karola wykazała, że omówione 
we wcześniejszych rozdziałach doświadczenia modlitewne stanowiły 
swoiste ramy jego duchowości eucharystycznej, dzięki której najgłę-
biej dokonało się jego zjednoczenie z Bogiem. Udział Błogosławione-
go w celebracji mszy świętej polegał na posłusznym składaniu siebie 
samego Bogu w ofierze i jednoczeniu się z Jego ofiarą na krzyżu. W ten 
sposób ojciec Karol doświadczył najbardziej autentycznego osobowego 
spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym. Błogosławiony dostrzegł 
i zrozumiał, że Eucharystia, jako nieustanna obecność Jezusa na ziemi, 
poprzez Komunię sakramentalną i duchową pozwala mu trwać w nie-
ustannym akcie adoracji i kontemplacji Boskiego Oblubieńca. Każdora-
zowy akt przyjęcia Komunii Świętej był dla brata Karola, „pocałunkiem 
Oblubieńca dla Jego Oblubienicy”, a błogosławieństwo Najświętszym 
Sakramentem było kontynuacją tego, co Chrystus czynił podczas swego 
pobytu na ziemi, pragnąc przygarnąć i pokrzepić swoich uczniów.

Autor rozprawy wykazał, że  głęboka wiara Karola de  Foucauld 
w  Żywe Słowo i  realną sakramentalną obecność Jezusa pokornego, 
ubogiego, ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego była najbardziej cha-
rakterystyczną cechą jego chrystologii biblijnej i eucharystycznej. Po-
nadto analiza treści zarówno pism duchowych, jak i samej codziennej 
postawy brata de  Foucauld jasno wykazała, że  adoracja Chrystusa 
w  Świętej Hostii była dla niego źródłem światła, dzięki któremu Je-
zus w tajemnicy wcielenia i odkupienia przemieniał jego osobowość. 
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Błogosławiony był przekonany, że  żywa, realna obecność Chrystusa 
w Eucharystii uświęca całe Ciało mistyczne Chrystusa, czyli Kościół, 
a przez niego także narody nieochrzczone. Rzeczywista obecność Umi-
łowanego w Eucharystii powodowała, że kult Najświętszego Sakramentu 
poprzez nabożeństwo adoracyjne stał się centrum relacji modlitewnej 
ojca de Foucauld z Bogiem. Karol, trwając w komunii z Chrystusem 
Eucharystycznym, dzięki posłuszeństwu wiary i miłości odkrył, że ten 
sam Chrystus, który jest adorowany w  Eucharystii, przebywa także 
w świątyni każdego serca ludzkiego. Dlatego duchowość eucharystyczna 
Błogosławionego była mocno powiązana z cnotą miłości bliźniego. Jego 
szacunek dla każdego człowieka, nawet innej kultury i religii, wynikał 
przede wszystkim z przekonania, że przyjmując Ciało i Krew Chrystusa, 
człowiek zostaje przebóstwiony w ciele i duszy obecnością Trójjedyne-
go Boga, który wypełnia go swoją nieskończonością po to, aby darzył 
innych religijnym szacunkiem. To  kolejna cecha charakterystyczna 
teologii eucharystycznej Karola de Foucauld jasno przedstawiona w tej 
rozprawie.

Ponadto analiza duchowości eucharystycznej brata de Foucauld wy-
kazała, że jego największym życzeniem było, aby celebracja mszy świętej 
i adoracja Najświętszego Sakramentu, przez nieustanne trwanie z Jezu-
sem w modlitwie kontemplacyjnej, stały się najważniejszymi formami 
oddziaływania misyjnego mających powstać w przyszłości zgroma-
dzeń małych braci i sióstr Najświętszego Serca Jezusa. Błogosławiony 
oczekiwał, że adorujący Najświętszy Sakrament w tych wspólnotach 
odczytają jego wezwanie, aby zanieść Chrystusa Eucharystycznego 
do wszystkich ludzi, tak by już sama Jego Obecność promieniowała 
na otoczenie i uświęcała wszystkie narody. Eucharystia była więc dla 
Karola de Foucauld i Zgromadzeń Małych Braci Najświętszego Serca 
Jezusa, Małych Sióstr Najświętszego Serca Jezusa i Stowarzyszenia Braci 
i Sióstr Najświętszego Serca Jezusa szczytem oddania się Bogu. Wszyst-
kie wspólnoty inspirowane duchowością Błogosławionego powinny 
w postawie dziękczynienia, posłuszeństwa i miłości wobec Boskiego 
Oblubieńca stać się wspólnotami „eklezjotwórczymi”.
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Dokonana pod wpływem łask otrzymanych od Chrystusa Eucha-
rystycznego mistyczna przemiana ojca Karola de Foucauld została na-
turalnie dopełniona przez kult miłości płynący z tego samego źródła, 
czyli z Najświętszego Serca Pana Jezusa. W rozdziale czwartym autor 
pracy wykazał, że naturalnym dopełnieniem kontemplacji Jezusa w Naj-
świętszym Sakramencie było uczczenie Serca Zbawiciela. Dla Karola 
de Foucauld Serce Jezusa było symbolem wielkiej miłości Boskiego 
Oblubieńca, której doświadczył już od dzieciństwa i której szczególnej 
mocy doznał po swoim nawróceniu. Jego nabożeństwo do Serca Jezuso-
wego wpisało się w kult Najświętszego Serca Pana Jezusa praktykowany 
w Kościele na przełomie XIX i XX wieku. Karol osobiście wielokrotnie 
poświęcał swoje życie Sercu Bożemu. Modlitwa Cor Jesu Sacratissimum, 
adveniat regnum Tuum była najczęstszym zawołaniem i najczęstszą mo-
dlitwą poświęcenia się Sercu Jezusa, kończącą wiele pism i listów ojca 
Karola. W tych słowach zawierał swoją modlitwę o to, aby królestwo 
Serca Jezusa przyszło do wszystkich ludzkich serc.

Wyrazem tej duchowości były zasadniczo dwa akty duchowe: akt 
poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i akt ekspiacyjny, 
który zdaniem Karola jako jedyny mógł w pełni pocieszyć Serce Jezusa. 
W kulcie Serca Bożego ekspiacja za krzywdy wyrządzone Najświętsze-
mu Sercu Pana Jezusa była centrum tego nabożeństwa i zaowocowała 
wielokrotnie ponawianym aktem ofiarowania życia Sercu Jezusowemu 
w intencji nawrócenia narodów saharyjskich. Karol zawarł w nim prag- 
nienie, aby jako ubogi robotnik, syn Maryi mógł promieniować wielką 
miłością na wszystkich ludzi, za których umarł Chrystus. Wszystkie 
akty ofiarowania życia Bogu stały się dla niego okazją do uczestniczenia 
w cierpieniach Chrystusa, a śmierć męczeńska francuskiego kapłana 
ostatecznie dopełniała tej ofiary.

Analiza zarówno treści pism ojca Karola, jak i jego postawy życio-
wej pozwala stwierdzić, że oznaki kultu Serca Pana Jezusa przeniknęły 
do codziennej praktyki duchowości brata Karola i stały się częścią jego 
chrystologii. W praktykowaniu nabożeństwa ekspiacyjnego ojciec Karol 
de Foucauld wyprzedził teologię kultu Serca Pana Jezusa, której wartość 
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w pełni docenił dopiero papież Pius XI w encyklice Miserentissimus 
redemptor, a potwierdził i rozwinął papież Pius XII w encyklice Hau-
rietis aquas. Poprzez akt ekspiacji i poświęcenia Sercu Jezusowemu 
Karol de Foucauld wskazywał, że jego pragnieniem jest ostateczne utoż-
samienie się z Chrystusem – Modèl unique – aż po przyjęcie śmierci 
męczeńskiej. Zewnętrznym wyrazem tego kultu była kontemplacja mi-
łości Chrystusa w obrazie Jego Najświętszego Serca, który znajdował 
się w kaplicy w Tamanrasset i innych pustelniach zbudowanych przez 
Karola. Tę miłość – caritas przenikającą Jego człowieczeństwo widział 
w Jezusie, w którym misterium Najświętszego Serca było ekspresją Jego 
miłości wobec wszystkich zbawionych. W Sercu Jezusa ojciec de Fou- 
cauld dostrzegał wszystkie serca braci Jezusa, które jaśniały ogniem 
Ducha Świętego, tym samym ogniem, który trawił Umiłowanego Brata. 
Karolowi i jego przyszłym braciom i siostrom wizerunek Serca Bożego 
miał przypominać, aby stali się ofiarą dla Boga za zbawienie świata. Tak 
rozumiany kult Serca Jezusowego miał być znakiem obecności miłości 
pośród najbardziej ubogich i zagubionych, do których z tym przesła-
niem mieli dotrzeć mali bracia i małe siostry Najświętszego Serca Jezusa. 
Zewnętrznym tego znakiem był emblemat Serca Jezusowego na ich 
habitach. Rozdział czwarty rozprawy pomógł odkryć, że nabożeństwo 
do Serca Jezusowego, realizujące się przez akty pocieszania i ekspiacji 
Sercu Jezusowemu, były dla francuskiego zakonnika przeżywaniem 
miłości Bożej rozlanej w całym stworzeniu, która swoje apogeum osią-
gnęła w tajemnicy paschalnej. Z tego źródła miłosierdzia powinien 
zdaniem Karola zaczerpnąć każdy człowiek zbawiony przez Chrystusa.

Ostatni, piąty rozdział tej pracy ukazał, że intensywny kontakt mo-
dlitewny Karola de Foucauld z Chrystusem był związany także z jego 
nabożeństwem do Świętej Dziewicy i świętych. Analiza jego duchowości 
maryjnej wskazała, że misterium zbawienia dokonane przez Jezusa 
było od samego początku związane z obecnością Maryi w domu na-
zaretańskim.

Teologia Błogosławionego Karola była podporządkowana zasadzie, 
że jeśli Chrystus jest Głową Kościoła, to Kościół jest Ciałem Chrystusa 
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i wszyscy wierni są członkami Chrystusa. Nieochrzczeni, choć daleko 
od Chrystusa, należą realnie do Jego wspólnoty. Rolą Maryi, Matki Ko-
ścioła, jest przyprowadzić ich do pełnej łączności z Jej Synem. Analiza 
tekstów Karola de Foucauld wykazała, że przypisywał on wstawiennic-
twu Matki Bożej szczególną rolę, najczęściej wzywając Jej orędownic-
twa pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Matka Jezusa, 
której Karol powierzył się po  śmierci swej matki, miała nieustannie 
wspierać rozwój jego życia duchowego i  wszelkie jego zamierzenia 
misyjne wobec narodów saharyjskich. W  tym aspekcie duchowości 
maryjnej Błogosławionego szczególną rolę odegrała osoba Maryi 
z  ewangelicznej sceny nawiedzenia Świętej Elżbiety. Postawa Matki 
Jezusa, posłusznej wobec Boga i spieszącej z pomocą swej krewnej, uka-
zała bogactwo i płodność uprzedzającej tajemnicy miłości Boga, który 
pragnie uświęcić nie tylko dom Zachariasza, lecz także wszystkich ludzi, 
których symbolizował Jan Chrzciciel w łonie Świętej Elżbiety. Ta cecha 
duchowości maryjnej ojca de Foucauld wskazuje na kolejny ważny rys 
jego własnej teologii modlitwy, w  której rolą Świętej Dziewicy było 
dokonywać niewidzialnego nawiedzenia, aby przybliżyć do Chrystuso-
wego zbawienia wszystkich ludzi. Dlatego tajemnica nawiedzenia stała 
się osią duchowości maryjnej Błogosławionego Karola de  Foucauld 
i  modelem kontemplacji, do  której zachęcał wszystkich misjonarzy, 
mających w przyszłości przybywać z misją ewangelizowania narodów  
muzułmańskich.

Orędownictwa Matki Bożej w jego modlitwie do Boga dopełniali 
Święci. Dla ojca Karola byli oni wiarygodnymi świadkami świętości 
Kościoła i wzorami zaangażowania apostolskiego. Ich świętość i wsta-
wiennictwo u Boga zapalały u Karola de Foucauld pragnienie osiągnięcia 
świętości i gorliwości w zamiarach apostołowania wśród muzułmanów. 
Modlitwa, pokuta i trwanie w jedności ze Świętymi pozwalało mu utwo-
rzyć wspólnotę modlitwy, której moc dopełniał różaniec. Wraz z Dzie-
wicą Maryją i Świętymi Korol de Foucauld trwał w jedności z ofiarą 
Chrystusa we wszystkich intencjach Jego Serca, pragnąc, by communio 
sanctorum przyczyniło się do zbawienia wszystkich ludzi.
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Duża liczba pism Karola de Foucauld i bogactwo myśli w nich zawar-
tych powoduje, że jego duchowość może się stać przedmiotem analizy 
dla wielu chcących poznać głębiej tę teologię. Zgromadzony na po-
trzeby tej pracy materiał badawczy nie wyczerpał wszystkich tematów 
teologiczno-duchowych. Do tematów wartych zainteresowania i opra-
cowania można zaliczyć problematykę: formacji kapłańskiej i zakonnej, 
szczególnie koniecznych postaw w prowadzeniu misyjnej działalności 
Kościoła, roli głównych cnót teologicznych i rad ewangelicznych w dro-
dze do zjednoczenia z Bogiem, a także, ze względu na synowski wymiar 
relacji Karola do Boga i Matki Bożej, porównanie tego aspektu dążenia 
do doskonałości Błogosławionego z „małą drogą dziecięctwa Bożego” 
Świętej Teresy z Lisieux.

Współczesny Kościół kładzie nacisk na „nową ewangelizację”, upa-
trując w niej szansy na odnowienie praktyk chrześcijańskich i metod 
pastoralnych współczesnego Kościoła, co pozwoliłoby zahamować pro-
ces sekularyzacji. Błogosławiony Karol de Foucauld wniósł do współ-
czesnego Kościoła własną duchowość, której sercem i podstawą była 
modlitwa oparta na duchowości eucharystycznej. Biorąc pod uwagę 
udział w misterium mszy świętej i adorację eucharystyczną francuskiego 
mnicha, zadziwia jego decyzja o wyjeździe do Tamanrasset – ze świa-
domością, że nie będzie miał tam możliwości celebracji mszy świętej 
i że nie będzie mógł cieszyć się obecnością Najświętszego Sakramentu 
w tabernakulum. Uczynił tak dlatego, że „Eucharystią” stała się jego 
ofiara z ubogiego życia, złożona z miłości wobec każdego człowieka, 
aby zaświadczyć o miłości Boga i Jego pragnieniu zbawienia wszystkich. 
Ta cecha duchowości Karola de Foucauld wydaje się bardzo oryginalna 
i potrzebna współczesnemu światu, w którym wielu, zwłaszcza młodych 
ludzi, odnajduje z pomocą Kościoła wskazówkę, że pełny rozwój oso-
bowy dokonuje się dzięki służbie innym. Błogosławiony Karol de Fou- 
cauld jako mistrz życia wewnętrznego wskazał, że każda osobowość 
chrześcijańska, zanim odda się działalności apostolskiej, musi ożywiać 
swoją wiarę przez praktykę sakramentalną i powracanie do nieustannej 
kontemplacji Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
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Przedstawiona w  powyższej dysertacji sztuka modlitwy w  życiu 
i pismach Błogosławionego Karola de Foucauld może być dla zarówno 
dla pojedynczego chrześcijanina, jak i  dla wielu wspólnot i  ruchów 
ewangelizacyjnych pomocą i  źródłem wiedzy o  tym, że  świadectwo 
życia eucharystycznego jest z  natury eklezjalne. Słowa Chrystusa: 
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, 
Mnieście uczynili” (Mt 25, 40), są dopełnieniem słów: „Bierzcie i jedz-
cie, to jest Ciało moje […]. Bierzcie i pijcie, to jest moja Krew” (Mt 26, 
26–28). Słowa te  są najlepszą syntezą modlitewnego doświadczenia 
duchowego Błogosławionego Karola de Foucauld i jego zaangażowania  
misyjnego.
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