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I. PODRÓŻ ŻYCIA

Dzieciństwo

Youssef Antoun Makhlouf, który przybierze za-
konne imi  Charbel1, urodzi  si  8 maja 1828 
roku w Beka Kafra2. Jego rodzice bardzo pobo -
nie wychowywali pi cioro swych dzieci w duchu 
chrze cija skim.

W tamtych czasach Liban znajdowa  si  pod 
tureck  okupac j . Dnia 8 sierpnia 1831 roku, po 

1 Imi  syryjskie, które powsta o poprzez ci gni cie 
dwóch s ów: Charb, co znaczy „historia” lub „opowie ”, 
oraz El, co oznacza „Bóg”. Imi  Charbel znaczy wi c: 
„Bo a historia” lub „Bo a opowie ”. 

2 Jest to najwy ej po o ona wioska w Libanie, usytu-
owana na wysoko ci 1700 metrów w górach na pó nocy 
kraju, nieopodal s ynnej doliny Wadi Kadisza, „ wi tej 
Doliny”.
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wykonaniu przymusowej pracy na rzecz tureckiej 
armii, ojciec Youssefa zmar .

Po powtórnym ma e stwie matki, w pa -
dzierniku 1833 roku, Youssef przebywa  w Beka 
Kafra w domu ojca pod opiek  stryja Antoine’a. 
Uczy  si  czyta  i pisa  u ksi y w wiosce.

Od najm odszych lat nosi  zawsze z sob  ksi -
eczk  do nabo e stwa. Cz sto przyst powa  do 

komunii, spowiada  si  i modli . Jego pobo no , 
zami owanie do modlitwy, udzia u w mszy czy 
procesji, jego pragnienie samotno ci i dobre spra-
wowanie sprawi y, e mieszka cy wioski zacz li 
nazywa  do „ wi tym”.

Życie zakonne

Jego wuj, ojciec Daniel, uda  si  pewnego dnia do 
Beka Kafra, by odwiedzi  rodzin . W drog  po-
wrotn  do klasztoru Matki Boskiej w Maïfouk za-
bra  ze sob  Youssefa. Tam 8 sierpnia 1851 roku 
przysz y wi ty rozpocz  nowicjat, który by  dla 
niego czasem rado ci.

Po roku nowicjatu Youssef udaje si  do klasz-
toru w. Marona w Annayi, gdzie wst puje do Za-
konu Liba skich Maronitów (OLM), przyjmuj c 
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imi  Charbela, m czennika Ko cio a z Antio-
chii, yj cego w II wieku. Dnia 1 listopada 1853 
roku sk ada uroczyste luby ubóstwa, czysto ci 
i pos usze stwa.

Prze o eni kieruj  go nast pnie do Instytutu 
Teologicznego w. w. Cypriana i Justyna w KÞ fa-
ne, by odby  studia przygotowuj ce go do kap a -
stwa. Brat Charbel cieszy si  tam opini  jednego 
z najlepszych studentów, bardzo inteligentnego, 
celuj cego zw aszcza w teologii.

Brat Charbel zostaje wy wi cony na kap ana 
23 lipca 1859 roku. Wyrusza wówczas do klasz-
toru w. Yaaqouba Al Hossona, gdzie zostaje pu-
stelnikiem oddanym ascezie i modlitwie.

Pustelnik Alichaa wzywa go do siebie, do An-
nayi. Ojciec Charbel sp dza w tym mie cie szes-
na cie lat w klasztorze w. Marona.

Potem pod a za powo aniem do ycia w sa-
motno ci i przez dwadzie cia trzy lata s u y swe-
mu Panu jako pustelnik.

Podczas odprawiania mszy wi tej 16 grudnia 
1898 roku zostaje dotkni ty cz ciowym para-
li em. Agonia trwa osiem dni, podczas których 
trwa przepe niony pokojem.

Umieraj c, ojciec Charbel nieustannie powta-
rza modlitw , której nie móg  sko czy  podczas 



mszy: „Ojcze prawdy, oto Twój Syn...”. Powtarza 
równie  imiona: Jezus, Maria, Józef oraz Piotr 
i Pawe , patronów pustelników.

Dusza Charbela wst puje do nieba 24 grudnia 
1898 roku, w wigili  Bo ego Narodzenia.

Zostaje pochowany na cmentarzu klasztoru 
w. Marona w Annayi, gdzie liczne niezwyk e 

zdarzenia nast puj ce po jego mierci oraz cuda 
przyci gaj  t umy i wzbudzaj  pobo no  u osób 
ró nych wyzna  na ca ym wiecie.

BeatyÞ kacja ojca Charbela ma miejsce 5 grud-
nia 1965 roku. Papie  Pawe  VI kanonizuje go 
9 pa dziernika 1977 roku.
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II. DROGA DO ŚWIĘTOŚCI, 
ŚWIADECTWA

Portret

Twarz wi tego Charbela, cho  wychud a od czu-
wania i umartwie , promieniowa a rado ci  i po-
god  ducha. Znamionowa a j  równie  powaga. 
Twarz ta wyra a a pobo no  i mi o  do Boga, 
zw aszcza podczas modlitwy. Zjednywa  sobie 
wszystkie serca.

Praca

Pracowa  z bra mi zakonnymi i s u b , w polu 
i w winnicy. Po wi ca  si  tym zaj ciom a  do 
dzwonu wzywaj cego do modlitwy. Wówczas 
kl ka  na kamieniach, by si  modli . Jego d onie 
stwardnia y od ci kiej pracy.
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Ubóstwo

Ubiera  si  jak najbiedniejszy z biednych. Nigdy 
nie wk ada  nowego habitu, z pokor  wybieraj c 
przyodziewek znoszony przez pozosta ych braci. 
Jego zakonne szaty by y obszarpane i podziura-
wione. Zazdro nie dba  o w asno  klasztoru, sta-
raj c si  nie marnowa  adnej okruszyny, nawet 
resztek warzyw. Gdy widzia  winne grono pod wi-
noro l  lub kawa ek chleba na drodze, podnosi  je 
i zanosi  do kuchni. By  ubogi jak ebrak. Nawet 
biedni nie godziliby si  na jego straw , pos anie, 
ubrania. Wszystkie dobra tego wiata uznawa  za 
proch. Jego siennik wypchany by  d bowymi li -
mi i kor  drzewn , przykryty swego rodzaju dy-
wanem utkanym z koziej sier ci, a na to wszystko 
narzucone by o stare futro. Za poduszk  s u y o 
mu polano owini te w kawa ek czarnego materia-
u ze starego habitu. Na tym twardym pos aniu, 

bez materaca ani ko dry, spa  latem i zim .
Ch tnie udawa  g upot , by ukry  swoje bo-

gactwo intelektualne i dary duchowe. Pomimo 
swej inteligencji, nie okazywa  uczono ci ani 
w tym, co mówi , ani w tym, co pisa . Mi o  do 
Boga by a jego jedynym bogactwem. Nic oprócz 
niej nie przyci ga o uwagi wiata wobec niego.
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Pożywienie

W pustelni jada  tylko raz dziennie. Jego po y-
wienie by o skromne: sa ata z oliwkami, obierki 
z ziemniaków. Kiedy przychodzi  do klasztoru 
po zapasy, dla siebie wybiera  sple nia y chleb, 
który zwykle rzucano psom, oraz resztki z po-
przednich dni, ale swemu towarzyszowi przy-
nosi  dobry chleb i ywno . Poza tym chodzi  
nape nia  dzban dla swych towarzyszy w ródle 
w Annami, oddalonym o pó  godziny drogi pie-
szo. Dla siebie czerpa  wod  ze studni znajduj -
cej si  w pustelni.

Wstrzemięźliwość

Zadowala  si  swoj  sytuacj  yciow  i nie sta-
ra  si  nigdy jej zmieni , chc c jedynie pe ni  
wol  Bo . Wsz dzie tam, gdzie wysy ali go jego 
prze o eni, odnajdowa  pokój i rado , widz c 
we wszystkich pos ugach, takich jak zamiata-
nie, gotowanie czy prace w ogrodzie, znak Bo ej 
przychylno ci.
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Kultura

By  erudyt . Pod wzgl dem intelektualnym wy-
ró nia  si  wykszta ceniem i inteligencj . Zna  
syryjski, z którego t umaczy  pewne teksty na 
arabski. Odpowiada  na pytania precyzyjnie 
i w sposób przekonywaj cy, gdy  otrzyma  do-
skona  formacj  teologiczn .

Pokora

Kilku spo ród jego wspó braci drwi o z jego na-
iwno ci, nie dostrzegaj c, e w rzeczywisto ci 
uosabia  przyk ad doskona o ci chrze cija skiej, 
staraj c si  ukry  swoj  cnot  i dobre czyny. By  
wcielon  skromno ci .

Pochwa y smuci y ojca Charbela, który cho  
wygl da  jak ka dy cz owiek, w rzeczywisto ci y  
w niebie. Godzi  si  ch tnie z okazywan  sobie 
pogard  i radowa  si , gdy go zniewa ano. Cho  
by  kap anem, teologiem, starszym zakonu, odda-
wa  si  najci szym pracom Þ zycznym.
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Milczenie

Uosabia  regu  milczenia. Gdy widywano go 
w ko ciele lub przy pracy wówczas nie rozmawia  
z nikim. Je li pytano go, odpowiada  uprzejmie, 
spokojnie i zwi le. Jego s owa odznacza y si  g -
bok  pokor .

Radość

By  zawsze radosny, szcz liwy w Bogu, weso y, 
zadowolony z ycia. Nie narzeka  ani na zimno, 
ani na upa  i nigdy na nic si  nie skar y . Od-
dawa  si  rado nie praktykom ascetycznym, a  
do ostatniego dnia swego ycia, z gorliwo ci  
i uniesieniem.

Nadzieja

Jego ufno  Bogu by a niezachwiana. Uznawa  
ycie ze wszystkim, co ono niesie, za drog  do 

Chrystusa. adne wydarzenia w zakonie nie 
mia y wp ywu na jego ycie duchowe i spe niane 
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pos ugi. W pustelni i w klasztorze y  jakby by  
nieobecny: wszystkie my li kierowa  ku Bogu.

Miłosierdzie

Przyjmowa  ludzi z mi o ci  i zaufaniem. Wspó -
czu  im i modli  si  za nich. Jego pobo no  
wzbudza a podziw wielu wiernych, którzy prosili 
go nieustannie, by odwiedza  ich chorych i mo-
dli  si  o uzdrowienie i zbawienie ich duszy. Wie-
lu wiernych, a nawet muzu manów, przybywa o 
do niego z butelkami wody w r ku. B ogos awi  
ich wod , która zyskiwa a cudowne w a ciwo ci. 
Chorzy, kalecy, strapieni, cierpi cy schodzili si  do 
niego zewsz d, by b aga  za jego po rednictwem 
o Bo e mi osierdzie, gdy  wierzyli, e Bóg go 
wys ucha. Przybysz wchodz cy do jego pustelni 
zawsze wychodzi  z niej szcz liwy i pocieszony.

Spowiedź

Spowiada  si  raz w tygodniu. Wys uchiwa  spo-
wiedzi wiernych, którzy wychwalali jego gorli-
wo  w umacnianiu ich i wp yw na ich ycie. Jego 
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rady przenika y dusze. Zna  ich tajniki lepiej ni  
lekarze.

Jego przyk ad mocno oddzia ywa  na innych 
mnichów i na osoby wieckie. Trudzi  si  jak tylko 
móg , by zasia  nadziej  w ich sercach. PotraÞ  
pocieszy  umieraj cych i wla  w ich dusze na-
dziej , by mogli pogodzi  si  ze swym odej ciem 
z tego wiata, ufaj c w zmartwychwstanie.

Modlitwa

Modlitwa Charbela to przede wszystkim celebra-
cja mszy wi tej. Stanowi a ona najwa niejszy 
moment jego dnia, w którym kontemplowa  Chry-
stusa Pana pod postaci  chleba i wina. Rozmawia  
z Nim w blisko ci serc, z najwy szym skupieniem 
i szacunkiem. Uczestniczy  we wszystkich nabo-
e stwach i d ugo modli  si  ka dego dnia. Po 

pó nocy, pod o ywszy pod kolana w asnor cznie 
wykonan  plecionk  z wikliny, kl ka  wyprosto-
wany, nieruchomy, ze skrzy owanymi na piersi 
r koma, i pozostawa  w tej samej pozycji podczas 
odmawiania ró a ca.
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Niezwykłe wydarzenia

Ojciec Charbel pracowa  w polu najd u ej ze wszyst-
kich. Pewnej nocy podczas niw pilnowa  kóz, 
podczas gdy w klasztorze jad o oko o trzydziestu 
niwiarzy-ochotników. S u cy krz tali si  przy 

sto ach, szafarz spieszy  si , by obs u y  niwiarzy. 
W tej w a nie chwili ojciec Charbel podszed  do 
niego, prosz c przed ca ym tym t umem, by nape -
ni  jego lampk  oliwn . Szafarz ofukn  go i rzek :

– Dlaczego nie przyszed e  w ci gu dnia?
Odpowiedzia  mu:
– By em w polu!
Szafarz odparowa :
– Za kar  nie dam ci oliwy tej nocy, odejd !
Ojciec Charbel us ucha  i wróci  do swej celi.
Trzynastoletni Saba pracowa  w klasztorze 

jako s u cy. Dogoni  go i poprosi  o lamp , uda-
j c, e chce nape ni  j  oliw , ale w rzeczywisto ci 
nala  do niej wody.

Ojciec Charbel wzi  lampk , zapali  j , a ona 
zap on a normalnym p omieniem.

Pod nieobecno  ojca Charbela prze o ony wy-
da  mnichom zakaz zapalania lamp po dzwonku 
wzywaj cym do snu. Tej nocy prze o ony obudzi  
si , maj c co  do zrobienia. Wychodz c, zobaczy  
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wiat o i odkry , e pochodzi ono z celi ojca Char-
bela. Powiedzia  do niego:

– Nie s ysza e  dzwonka? Dlaczego nie zgasi-
e  lampki? Czy  nie sk ada e  lubów ubóstwa?

Ojciec Charbel ukl k  natychmiast, prosz c 
o wybaczenie, i powiedzia :

– Wróci em z pola i musia em si  pomodli . 
Nie wiedzia em o tym zakazie!

Saba, który by  niedaleko celi, powiedzia  do 
prze o onego:

– Chcia em nape ni  lampk  ojca Charbela 
oliw , ale szafarz si  nie zgodzi . Wracaj c, zo-
baczy em, e w baniaku jest woda z popio em, 
i nape ni em tym jego lampk !

Prze o ony otworzy  j  i upewni  si , e to na-
prawd  woda. Wówczas, bardzo wzruszony, nie 
chc c zataja  swego odkrycia, opowiedzia  o tym 
zdarzeniu, a wie  obieg a ca y klasztor.

Nazajutrz prze o ony wezwa  ojca Charbela 
i rzek :

– Je li chcesz pój  do pustelni, by s u y  pu-
stelnikom, nie widz  przeciwwskaza .

Ojciec Charbel odpowiedzia  mu:
– Jest wielka ró nica mi dzy moim pragnie-

niem a rozkazem prze o onego. Je li ojciec mi 
rozka e, us ucham i pójd  tam!



Prze o ony odrzek :
– Pójd !
Ojciec Charbel ukl kn  i poprosi  o b ogos a-

wie stwo. Prze o ony odmówi  modlitw  i pob o-
gos awi  go. Ojciec Charbel podniós  si , wyrazi  
sw  wdzi czno  i pospieszy , by pozbiera  swoje 
lektury duchowe i modlitewniki, które spakowa  
razem z kocem do worka od siennika. Zwi za  
wszystko sznurkiem, zarzuci  ten ci ar na plecy, 
wszed  do ko cio a, by pozdrowi  Naj wi tszy Sa-
krament, i uda  si  w kierunku pustelni.


