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December 1. 
 

BOLDOG CHARLES DE FOUCAULD 
ÁLDOZÓPAP 

 
 

Charles de Foucauld 1858-ban született Strasbourg-ban. A hadseregben szolgálva egy időre 
eltávolodott az Egyháztól, majd miután elhagyja a hadsereget és részt vett egy marokkói tudományos 
felfedező úton, újra rátalált a hitre. A marokkói néppel való kapcsolata felszította benne az Isten utáni 
vágyat. 

Megtérése után 1886-ban egy szentföldi zarándokútra ment, és elhatározta, hogy életét Jézus 
követésére szenteli. Először a trappistáknál Franciaországban és Szíriában élt, majd Názáretben, ahol az 
Eeucharisztia imádásának és a Szentírás elmélkedésének szentelte magát. 

1901-ben a Viviers-i egyházmegyében szentelték pappá. A Szaharai Apostoli Prefektúra 
szolgálatában töltötte be hivatását, szívesen elfogadva a sivatag népeinek szolgálatát. Tamanrasset-ben, a 
sivatag végtelen magányában, 1916. december 1-jén fegyverrel megölték. 
 
 
Lelkipásztorok közös zsolozsmája 
 

OLVASMÁNYOS IMAÓRA 
 

MÁSODIK OLVASMÁNY 
 
Boldog Charles de Foucauld áldozópap elmélkedéseiből 
 

(La bonté de Dieu, Meditation 234, p. 174-176.) 
 

Az Úr a jelen pillanatban segít nekünk 
 

Ha majd elvezetnek benneteket és átadnak a bíróságnak, ne törjétek a 
fejeteket, hogy mit feleljetek, hanem mondjátok azt, amit akkor az Isten sugall. Mert 
nem ti fogtok beszélni, hanem a Szentlélek (Mk 13, 11). 
 

Milyen jó vagy, Istenem! Te, minden pillanatban, az élet minden körülménye 
között megadod szolgáidnak mindazt, amire szükségük van, hogy teljesen 
megtegyék akaratodat, hogy teljesen betöltsék azt a missziót, amire küldöd őket! 
 

Isten minden órában megadja mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy azt a 
missziót, amelyet ránk bízott, be tudjuk tölteni. Természetfeletti módon adja nekünk 
– a részünkről történő minden előkészület nélkül – ha ez így tetszik neki, ahogy ezt 
tette nagy apostolaival, Péterrel és Pállal, az én nagyon szeretett atyáimmal, akiknek 
ma van az ünnepük. (Szent Pál senkitől sem tanulta az Evangéliumot. Amikor Jézus 
meg akarta ismertetni azt vele, ő maga nyilatkoztatta ki neki. Hogyne nyilatkoztatná 
ki azt, akár Péternek, akár Pálnak! Ő úgy világosít meg minden lelket, ahogy ő 
akarja, olyan gyorsan, olyan teljesen, és olyan véglegesen, ahogy ő akarja). Vagy 
nekünk adja azt úgy, hogy együtt dolgozunk a kegyelmével, és ő maga mondja 
nekünk: melyik konkrét pillanatban, milyen konkrét módon, milyen konkrét 
mértékben kell elvégezni ezeket az előkészítő munkákat. Ez az ő dolga, hogy 
meghívjon minket akkor és oda, ahol ő akarja, hogy odaadjuk magunkat. Mint ahogy 
az is az ő dolga, hogy az adott órában ezt vagy azt a feladatot adja nekünk, ahol ő 
akarja, hogy teljesítsük azt. Nekünk nincs más dolgunk, csak engedelmeskedni 
minden pillanatban, teljesítve minden pillanatban azt, amit a jelen pillanatban kér. 
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Mit kér tőlünk a jelen pillanatban? – Aki titeket hallgat, engem hallgat (Lk 10, 16). Aki 
ezt bármikor megmondja nekünk, az a lelki vezetőnk, számunkra Isten képviselője. 
Ha pedig – néhány akaratunktól független dolog miatt – nincs módunk várni a 
vezetőnk feleletére, bár minden tőlünk telhető erőfeszítést megtettünk, akkor a 
Szentlélek lesz az, aki – látva a mi engedelmességünket és jóakaratunkat, nem 
engedi, hogy Istent megbántsuk – más módon (akár az események, akár az 
Evangélium, akár a hit által való megvilágosodás, vagy számos más rendelkezésre 
álló eszköz által) vezetni fog addig, míg meg nem kapjuk lelki vezetőnk véleményét. 
Tehát sohase nyugtalankodjunk a jövő miatt, hanem bízzuk azt teljesen Istenre, 
egyedül csak azzal legyünk elfoglalva, hogy a lehető legnagyobb tökéletességgel 
megtegyük azt, amit Isten a jelen pillanatban elénk ad. 
 

VÁLASZOS ÉNEK   1 Tessz 2, 8; Gal 4, 19 
 
V. Nemcsak Isten evangéliumát, hanem életünket is nektek akartuk adni, 
* Mert ennyire megszerettünk titeket. 
F. Fiaim, újra a szülés fájdalmait szenvedem értetek, amíg Krisztus ki nem alakul 
bennetek. * Mert ennyire megszerettünk titeket. 
 

Könyörgés 
 

Istenünk, szentséges Atyánk, te Boldog Károly áldozópapot arra hívtad, hogy 
Fiadat, a Názáreti Jézust kövesse. Közbenjárása által add meg nekünk, hogy az 
Oltáriszentséggel megerősítve, mindennap növekedjünk a keresztény szeretetben 
és az egyetemes testvériségben. A mi Urunk. 


