
 

Egy Charles de Foucauld-nak tulajdonított csoda hihetetlen története 

Hugues Lefèvre cikke, 2020.05.29. 

Május 26-án Ferenc pápa engedélyezte a Szenttéavatási Kongregáció által előterjesztett nyolc dekrétum 

nyilvánosságra hozatalát. Az elismert csodák között van a boldog Charles de Foucauld-nak tulajdonított csoda is. 

A hivatalosan is elismert csodás esemény Saumurben történt 2016 novemberében. 

2016. november 30-án, szerdán, Asselin vállalat munkásainak egy, a világörökség és történelmi műemlékek 

restaurációjára specializálódott csoportja, a saumuri Szent Lajos iskola kápolnájában dolgozik. E napon a 

famunkát végzők között van egy 21 éves fiatal ács is, aki az épület boltozata és a gerendázat között dolgozik, 

amikor délután fél öt körül egy ritka súlyos baleset történik. A fiatalember egy hirtelen mozdulattól, túllépve a 

biztonsági sávon, a kápolna boltozatára lép. Az a súlya alatt hirtelen leomlik. Charle tizenöt és fél métert zuhan 

és hassal lefelé a templom egyik padjára esik. Egy fadarab átfúrja hasát, pont a szíve alatt. 

Ez a munkahelyi baleset rémes. „Soha ilyen még nem történt”, közölte François Asselin, a vállalat vezetője. 

Amikor az ember már azt gondolta volna, hogy meghalt, váratlan esemény történik. A fiatalember a hasát 

részben átfúrt fadarabbal felkel. Még megdöbbentőbb, hogy ötven métert megy, találkozik a gimnázium egyik 

alkalmazottjával és közli vele, hogy egy kis baj történt. Az alkalmazott a látványtól elképedve felhívja a 

katasztrófavédelmet, akik helikopterrel a helyszínre érkeznek, de Charle-t lehetetlen a fedélzetre felvinni a 

testét átszúró fa miatt. Ezért mentőautóval kell egészen Angers-ig szállítani. Háromnegyed órába telik, míg 

megérkezhetnek. 

„Szerintem ezt nem úszhatja meg” 

„A baleset után kb. másfél órával értesítettek engem a történtekről, de az állapotáról semmit sem tudtam. Csak 

magát a tényt, ezt a szörnyű leesést… Szerintem ezt nem úszhatja meg”, magyarázza François Asselin. A 130 főt 

foglalkoztató vállalat vezetője Párizsban van. A hirtelen rátörő szörnyű aggodalmában csak egy reakciója van: 

imádkozni kell. Feleségével együtt felhívja a hozzájuk közel lévő Szűz Mária Szeplőtelen Királyné Testvériséget, 

és a saumuri plébániát. A 2012-ben alapított plébánia Charles de Foucauld nevét viseli. 

„Az egybeesés csodálatos. Miután François Asselin felhívott, hogy hírt adjon a balesetről, a plébánián éppen 

Charles de Foucauld ünnepére készülünk”, meséli Vincent Artarit plébános. Végül is, másnap december 1-én, 

csütörtökön lesz halálának századik évfordulója. Nevezetesen a plébánia hívei egy éven át imádkoztak, hogy a 

2005-ben boldoggá avatott egy napon szent legyen. Tehát ebben az összefüggésben, pont akkor, amikor a 

plébániai ünnepet előkészítő kilenced befejeződik, következik be a baleset… 

Hajnalban Charle édesanyja bejelenti a hírt 

Az imahadjárat elindul és már százak imádkoznak boldog Charles de Foucauld-hoz, hogy járjon közben a fiatal 

Charle életéért. Ardura atya, a szentté avatási ügy posztulátora ugyanakkor elmagyarázza, hogy a szentté 

avatási eljáráshoz hány közvetlen és kollektív segítségkérés érkezett már Charles de Foucauld közbenjárását 

kérve. 

Telnek az órák. François Asselin számtalanszor hívja a kórházat, de semmi hírt nem kap. „Milyen hosszúk ezek az 

éjszakák…” – emlékszik vissza elérzékenyült hangon. Hajnalban Charle édesanyja végre felhívja őt. Győzelem! 

Az operáció sikerült, a fadarabot eltávolították. A fia él! Úgy tűnik, egyetlen létfontosságú szervet sem érintett. 

„Ez fantasztikus. Három nappal később meglátogathattam őt és úgy beszélgethettem vele, mint most önnel…” 

még mindig csodálkozik a főnöke. 



 

„Nem kell bocsánatot kérned… életben maradtál!” 

Ebben a kórteremben a vállalat vezetőjét egy másik esemény is mélyen megérinti majd. «Amint megérkeztem 

hozzá, bocsánatkéréssel kezdte… Bocsánat a hirtelen mozdulatért, amely ilyen sok problémát okozott. Buta 

voltam. „Nem, nem kell bocsánatot kérned… életben maradtál!” Ezt kellett felelnem», meséli az, aki egyúttal a 

Kis- és középvállalkozók Szövetségének (CPME) elnöke is. Ahogy a beszélgetés folytatódik Charle és édesanyja 

között, François Assalin, az eseményektől még feldúltan, felhatalmazva érzi magát, hogy elmondja, milyen nagy 

imahadjárat kezdődött a fiatal ács életért. Ezért Charles de Foucauld-ról kezd nekik beszélni, akinek a 

létezéséről nem is hallottak és egyben felajánl nekik egy képregényt a francia boldogról. 

A nem keresztény Charle hozzájárul, hogy az Egyház tanulmányozza esetét 

 Két hónappal később Charle már visszatér a munkába. Balesetének semmilyen szövődménye nincs. A balesetet 

figyelemmel kísérő kereszténynek nem kérdés, hogy ez csoda, Istennek egy kacsintása a jubileumi évben. A 

gyakorlatias természetű François Asselin csak az eufória elmúltával határozza el, hogy beleveti magát az ügybe. 

A tények túl makacsok ahhoz, hogy a történetet eltemessük. „Tudatában voltam, hogy egy hosszú és fárasztó 

kalandba kezdek. De ha ez a gyógyulás valóban kapcsolatban volt Charles de Foucauld-val, úgy éreztem, hogy 

ebben részt kell vennem. Ez az eset nemcsak ránk tartozott, túlmutatott rajtunk”. 

A nem keresztény Charle nem utasította el a javaslatot, hogy ügyét az Egyház kivizsgálja. „A csoda elismerése 

csak akkor lehetséges, ha elfogadja, hogy a kezdetektől fogva beszélhessenek róla és az ügyével foglalkozók 

hozzáférhessenek az orvosi dokumentációihoz. Charle nem beszél csodáról, de nagyon jól érzi, hogy valami – 

ami nagyobb nála – „megőrizte”, magyarázza Vincent Artarit atya. A Saumur-i központi plébánia plébánosa 

ebben egyébként jelet lát: „Ha ismerjük Charles de Foucauld életét, meglepődve látjuk, hogy a neki tulajdonított 

csoda egy olyan valakivel történik, aki nem keresztény… Ez visszhang az ő missziós vágyára, hogy azok közé 

menjen, akik még nincsenek a nyájban.” 

„Nekünk ő már szent” 

Charle-lal egyetértésben tehát elindul a szentté avatási eljárás. Tamanrasset püspökével, ahol Charles de 

Foucauld meghalt, felvették a kapcsolatot. A püspök elküldte az információt a posztulátornak. Ezután Mgr. 

Delmas, Angers püspöke megnyitja az egyházmegyei vizsgálatot, mielőtt a dosszié 2019-ben Rómába kerülne. 

Ez év május 26-án, szerdán, pedig Ferenc pápa engedélyezte a Szenttéavatási Kongregáció által előterjesztett 

nyolc dekrétum nyilvánosságra hozatalát. Az elismert csodák között van a boldog Charles de Foucauld-nak 

tulajdonított is. 

„Charle nagyon boldog, hogy a keresztényeknek lesz egy elismert csodája”, mondta a plébános. Asselin cégénél 

is örülnek. „Nem tudnám megmondani, hogy a 130 alkalmazott közül hányan hisznek Istenben, de ez a hír nagy 

lelkesedéssel tölti el őket. Természetesen szervezzük, hogy a szentté avatáson ott legyünk a Szent Péter téren. 

Anélkül, hogy nagyon előre szaladnék, azt gondolom, hogy sokan fognak válaszolni erre a meghívásra…” 

mondja őrömmel François Asselin. 

Még nem ismerjük boldog Charles de Foucauld szentté avatásának dátumát. A járvány miatt még 

elképzelhetetlen nagyobb összejövetelek tartása a Szent Péter téren. Hogy mennyi ideig kell még várni? 

„Számunkra ő már szent…” mosolyog Artarit atya, aki elmondta, hogy a francia boldog különleges ragyogása 

több tízezer embert kellene, hogy összegyűjtsön a világ minden tájáról. „Kár lenne ezt magunk között 

megünnepelni…” 

 


