
Carlo Acutis
pokochał Jezusa eucharystycznego i... 
internet.





10 października 2020 r. papież Franciszek ogłosił 
go błogosławionym.
Kiedy zmarł, miał zaledwie 15 lat. Był Włochem,
a jego babcia ze strony taty - Polką.
Carlo stworzył stronę internetową 
miracolieucaristici.org (dostępną do dziś, także w 
j.polskim), poświęconą cudom eucharystycznym.

 





Znany był ze swoich powiedzeń.
Do dziś jego koledzy 
modlą się jak on: „Panie, 
uczyń mnie świętym w 
taki sposób, w jaki 
chcesz” albo tymi 
słowami, które powtarzał 
po przyjęciu Komunii: 
„Jezu, rozgość się w 
moim sercu, potraktuj je 
jako swój dom!”. 



“Wszyscy rodzą się 
oryginalni, ale wielu 
umiera jako fotokopie.”

Papież Franciszek cytuje słowa 
Carla Acutisa w adhortacji 
apostolskiej “Christus vivit”.



“Być zawsze zjednoczonym z Jezusem, oto mój plan na życie”



“Proś nieustannie o 
pomoc Twojego Anioła 
Stróża, który musi stać 
się twoim najlepszym 
przyjacielem”



“Smutek jest spojrzeniem zwróconym ku samemu 
sobie. Szcęście jest spojrzeniem zwróconym ku 
Bogu.”



“Jedyną rzeczą, o 
którą musimy 
prosić Boga w 
modlitwie jest 
chęć zostania 
świętymi.”



“Maryja Dziewica to jedyna Kobieta w moim życiu”

Nie mógł zrozumieć, że 
stadiony są przepełnione, 
a kościoły stoją puste. 
Lubił powtarzać, że 
wieczność to ojczyzna, 
gdzie od zawsze czeka na 
nas niebo, a Maryja jest 
jedyną kobietą jego życia.



“Eucharystia to moja autostrada
 do nieba.”

Jezus postępuje 
bardzo oryginalnie, 
ponieważ chowa się 
w malutkim 
kawałeczku chleba. 
Tylko Bóg może 
zrobić coś tak 
niewiarygodnego! – 
mówił Carlo.



“Cieszę się, że umieram, ponieważ przeżyłem swoje 
życie, nie marnując nawet jednej minuty na to, co 
nie podobałoby się Bogu”



Modlitwa za wstawiennictwem bł. Carla Acutisa

Warto modlić się do Boga za wstawiennictwem bł. Carla Acutisa. 

Można prosić go o pomoc przed sprawdzianem z informatyki 
albo kiedy nie umiemy oderwać się od smartfona.

Carlo, który bardzo polubiłeś internet, ale nie zapomniałeś o 
tym, Kto jest najważniejszy, wstawiaj się za nami, kiedy świat 
wirtualny pochłania nas bardziej niż rzeczywisty.



„Niech jego uśmiech będzie także dla nas światłem na 
chwałę Twojego imienia”
 – to fragment modlitwy z obrazka ku czci bł. Carla Acutisa



Prezentację na podstawie:

https://ekai.pl/wywiad-z-matka-carla-acutisa-przyszlego-wloskiego-blogoslawionego-z-polskimi-kor
zeniami/

http://www.carloacutis.com/pl/association

ttps://www.malygosc.pl/gal/pokaz/3590421.Carlo-Acutis/4#gt

https://www.malygosc.pl/doc/3601464.Autostrada-do-nieba

przygotowała: Renata Tywoniuk-Kwoka

https://ekai.pl/wywiad-z-matka-carla-acutisa-przyszlego-wloskiego-blogoslawionego-z-polskimi-korzeniami/
https://ekai.pl/wywiad-z-matka-carla-acutisa-przyszlego-wloskiego-blogoslawionego-z-polskimi-korzeniami/
http://www.carloacutis.com/pl/association
https://www.malygosc.pl/doc/3601464.Autostrada-do-nieba

