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Błogosławiony Carlo Acutis

◦ urodził się 3 maja 1991 roku w Londynie 

w zamożnej włoskiej rodzinie o irlandzkich      

i polskich korzeniach.

◦ Maria Henrietta Perłowska (ur. 1939), babcia 

Carla- mama taty- jest Polką. Pochodzi 

z Warszawy. W czasie II wojny światowej 

uciekli do Anglii i zamieszkali w Londynie. 

◦ Chrzest Carla odbył się 18 maja 1991 r. 

w kościele Matki Bożej Bolesnej w Chelsea.

◦ Jego rodzice, Andrea Acutis i Antonia 

Salzano, pracowali w Londynie i Niemczech, 

ale ostatecznie osiedlili się w Mediolanie we 

wrześniu 1991 roku.

misyjne.pl
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Błogosławiony Carlo Acutis

◦ Miał wyostrzoną inteligencję.

◦ Pierwsze słowo powiedział mając trzy 

miesiące, a jak skończył pięć miesięcy,       

to już mówił. 

◦ W wieku 11 lat pomagał na katechezie.

5-miesięczny Carlo Acutis Fot. archiwum rodzinne
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Błogosławiony Carlo Acutis

◦ Miał wielką zdolność do programowania. 

Był samoukiem. Rodzice kupowali mu 

podręczniki na Politechnice w Mediolanie. 

On je czytał, uczył się i rozumiał logarytmy. 

◦ Umiał bardzo dobrze posługiwać się 

programami komputerowymi. 

◦ Umiał robić grafikę 3D.

Stacja7.pl
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Błogosławiony Carlo Acutis

◦ Pierwszą Komunię św. przyjął w młodym 

wieku siedmiu lat, w klasztorze św. 

Ambrożego w Mediolanie. 

◦ W wieku 12 lat, kiedy już chodził do 

gimnazjum jezuickiego, rozpoczął praktykę 

codziennego uczestnictwa w Eucharystii oraz 

cotygodniowej spowiedzi świętej.

◦ Mały Carlo zaciągał całą rodzinę na 

Eucharystię i przekonywał, że warto 

codziennie przyjmować Komunię świętą. 

◦ Miał kilku przewodników w swoim życiu: 

zwłaszcza św. Franciszka z Asyżu , świętych 

Franciszka i Hiacyntę Marto , Dominika 

Savio , Tarsycjusza i św. Bernadetę.
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Carlo żył normalnie. Chodził do szkoły, lubił robić różne 

rzeczy na komputerze- tworzyć strony internetowe, 

edytować i składać filmy czy układać komiksy. 

Grał na saksofonie. 

https://www.malygosc.pl 6



https://wp.naszdziennik.pl/2020-10-10/344956,zyl-eucharystia.html

Jedną z pasji Carla Acutisa (stoi drugi od lewej) była piłka nożna.
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Carlo zwykły i niezwykły nastolatek (1)

◦ Bronił niepełnosprawnych rówieśników 

w szkole, gdy inni znęcali się na nich.

◦ Często zostawał po lekcjach w szkole, żeby 

pomagać młodszym odrabiać lekcje. 

◦ Poza szkołą pracował jako wolontariusz 

z bezdomnymi i bez środków do życia.
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Carlo zwykły i niezwykły nastolatek (2)

◦ „On nie był świętoszkowaty, pociągała 

prostota jego wiary i jej wiarygodność” 

◦ „On świadczył o wszystkim swoim 

codziennym życiem. Nie chodził i nie gadał 

bez sensu, tylko działał. Świadczył o tym, 

w co wierzył. To był bardzo sympatyczny 

i pełen humoru chłopak.”

(mama Carla)
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Carlo zwykły i niezwykły nastolatek (3)

◦ Ci, którzy go otaczali, uważali go za 

„ komputerowego maniaka ” ze względu na jego 

pasję i umiejętności z komputerami i Internetem.

◦ Zaangażował się w stworzenie strony internetowej 

poświęconej katalogowaniu każdego 

odnotowanego cudu eucharystycznego na 

świecie. Ukończył go w 2005 roku (katalog zaczął    

w wieku jedenastu lat).

◦ Podziwiał inicjatywy błogosławionego Giacomo 

Alberione, by wykorzystać media do ewangelizacji     

i głoszenia Ewangelii i chciał zrobić to samo 

z utworzoną przez siebie stroną internetową.

Poświęcił na to prawie cztery lata
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http://www.miracolieucaristici.org/pl/Liste/download.html

Wystawa przedstawia zbiór zdjęć i historycznych opisów wybranych Cudów eucharystycznych 

(około 136 uznanych przez Kościół), które wydarzyły się na przestrzeni wieków w wielu krajach 

świata. Opisy przedstawione są we wszystkich językach.
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Narodziny Carla dla nieba

◦ Dwa miesiące przed swoją śmiercią dowiedział się, że choruje na białaczkę. 

◦ Choroba, która u niego miała ostry przebieg, rozwinęła się bardzo szybko. 

◦ 12 października 2006 zmarł, ofiarowując swoje życie za papieża i Kościół. 

◦ Został pochowany w Asyżu.
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Błogosławiony Carlo Acutis

◦ Matka Carla, Antonia, przypisuje jego 

wstawiennictwu fakt, że w wieku 44 lat 

urodziła bliźnięta, urodzone dokładnie 

cztery lata po jego śmierci.

◦ Po uznaniu przez Kościół cudu 

przypisywanego Carlo w 2020 roku Antonia 

powiedziała prasie, że jej syn pojawił się jej 

w snach, mówiąc, że w przyszłości 

zostanie nie tylko beatyfikowany, ale także 

kanonizowany jako święty.

Antonia Salzano, mama Carla Acutisa

Carlo Acutis z mamą Fot. archiwum rodzinne
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Proces beatyfikacyjny

◦ Proces beatyfikacyjny rozpoczęto w archidiecezji mediolańskiej w 2013 r.

◦ 5 lipca 2018 papież Franciszek zatwierdził dekret o heroiczności jego cnót.

◦ 21 lutego 2020 zatwierdził cud za jego wstawiennictwem.

◦ Beatyfikacja nastąpiła w bazylice św. Franciszka z Asyżu 10 października 2020.

◦ Jego wspomnienie liturgiczne obchodzone jest 12 października
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Cud za wstawiennictwem Carlo Acutisa

◦ Cud ten polegał na uzdrowieniu w 2013 r. brazylijskiego dziecka cierpiącego na rzadką 

wrodzoną anatomiczną anomalię trzustki. 

◦ Rada Lekarska Kongregacji ds. Świętych pozytywnie oceniła cud w listopadzie 2019 roku.

Chłopiec urodził się z rozwidloną trzustką. Powodowało to u niego ogromne problemy z 

trawieniem. Mógł tylko przyjmować płyny. Cały czas miał torsje, bóle. Jedynym ratunkiem byłaby 

wyłącznie operacja, ale obciążona ogromnym ryzykiem. I wtedy o. Marcelo Tenorio, proboszcz 

parafii św. Sebastiana w Campo Grande (Brazylia) rozpoczął publiczną nowennę, prosząc o 

wstawiennictwo Carla. Antonia- mama Carla- przesłała mu golf Carla poplamiony jego krwią. 

Pobłogosławił to dziecko, które od razu poczuło się lepiej. Trzeciego dnia nowenny mały pacjent 

był już w domu i jadł. Trzustka nie miała żadnych śladów choroby! Wyglądała tak, jakby nic nigdy 

się nie działo. 
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Beatyfikacja 10 października 2020

◦ Beatyfikacja odbyła się w bazylice 
świętego Franciszka w Asyżu w obecności 
trzech tysięcy wiernych. 

◦ Przewodniczył jej kardynał Agostino Vallini
– legat papieski do spraw bazyliki świętego 
Franciszka.

◦ Dziesięć dni przed uroczystością 
beatyfikacyjną, w ramach przygotowań 
do niej, otwarto grobowiec młodego 
błogosławionego.

◦ Jego ciało pozostaje nienaruszone, a on 
sam wygląda jak by spał. Dla wiernych 
grobowiec pozostanie odsłonięty do 17 
października.

misyjne.pl 16



https://pl.aleteia.org
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amerykapopolsku.com
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www.vecernji.hr 
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www.vaticannews.va 
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www.vaticannews.va 
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Eucharystia- centrum życia Carla

◦ „Nam jest dużo łatwiej niż ludziom, którzy żyli 

w czasach Jezusa. Nam jest dużo łatwiej Go 

spotkać. Czas i przestrzeń były dużo bardziej 

ograniczone. Nawet jeśli komuś udało się 

podejść do miejsca, gdzie Jezus nauczał, to ze 

względu na tłum trudno było podejść blisko 

Niego. A nam wystarczy, że wejdziemy do 

najbliższego kościoła i mamy od razu 

niebiańską Jerozolimę!”

◦ „Są kilometrowe kolejki na stadion albo na film 

do kina, albo na koncert, a przed tabernakulum 

jest pusto”.

„Nie ja, ale Bóg.”

Facebook.com
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SENTENCJE BŁ. CARLA ACUTISA

23



https://www.malygosc.pl/gal/pokaz/3590421.Carlo-Acutis/53#gt

„Wszyscy ludzie rodzą się jako oryginały,

A wielu umiera jako kserokopie.”
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https://www.malygosc.pl/gal/pokaz/3590421.Carlo-Acutis/38#gt

„Zawsze być blisko Jezusa, taki jest mój plan na życie.”
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https://www.malygosc.pl/gal/pokaz/3590421.Carlo-Acutis/39#gt

„Nasz cel musi być nieskończony.

Nieskończoność to nasz Ojczyzna.

Niebo czekało na nas od zawsze.”
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https://www.malygosc.pl/gal/pokaz/3590421.Carlo-Acutis/40#gt

„Smutek to patrzenie na siebie.

Szczęście to patrzenie w stronę Boga.”
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https://misyjne.pl/przerwa-artykul/swiety-w-bluzie-i-w-najkach/

„Eucharystia jest moją autostradą do nieba.”
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„Jezus postępuje bardzo oryginalnie, 

Ponieważ chowa się w malutkim kawałku chleba.

Tylko Bóg może zrobić coś tak niewiarygodnego!”

Opoka.news
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https://www.malygosc.pl/gal/pokaz/3590421.Carlo-Acutis/7#gt

„Cieszę się, że umieram, ponieważ 

przeżyłem swoje życie, nie tracąc ani minuty

na rzeczy, które nie podobają się Bogu.”
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Modlitwa za wstawiennictwem bł. Carlo Acutisa

Boże, nasz Ojcze, dzięki Ci składamy za to, że dałeś nam 

Carlo, który dla młodych jest wzorem życia, a dla każdego 

– wezwaniem do miłowania.

Ty, czyniąc z Eucharystii „autostradę do nieba”, pozwoliłeś 

mu kochać Twojego Syna. Ty dałeś mu Maryję, Matkę 

najukochańszą, i przez Różaniec pozwoliłeś wyśpiewywać 

Jej czułość. Przyjmij jego modlitwę za nas.

Spójrz przede wszystkim na ubogich, których miłował i 

wspomagał, ofiaruj mi również za jego wstawiennictwem, 

łaskę o którą Cię proszę…

Wprowadzając Carlo do grona świętych Kościoła, daj nam 

pełnię radości; niech jego uśmiech będzie także dla nasz 

światłem na chwałę Twojego Imienia. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
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