
Szarbel Makhlouf, właściwie Jusuf Antun Machluf (ur. 8 maja 1828 w Bika Kafra, zm. 24 
grudnia 1898 w Annaja) − duchowny maronicki, mnich i pustelnik, święty Kościoła katolickiego. 

Życiorys
Urodził się w ubogiej rodzinie chrześcijańskiej w Bika Kafra w północnym Libanie. Na chrzcie
otrzymał  imię  Jusuf.  Już  jako  dziecko  odznaczał  się  wielką  pobożnością,  zamiłowaniem  do
modlitwy  i  samotności.  W  wieku  23  lat  wstąpił  do  maronickiego  klasztoru  św.  Marona  w
miejscowości Annaja, gdzie otrzymał zakonne imię Szarbel. 

Po  odbyciu  studiów  teologicznych  w klasztorze  w  Kafifan  i  otrzymaniu  święceń  kapłańskich,
wrócił do klasztoru św. Marona, gdzie przebywał do 1875 roku. W tym też roku ojciec Szarbel
przeniósł  się do znajdującej się w pobliżu klasztoru pustelni  pod wezwaniem świętych Piotra  i
Pawła. Żyjąc w odosobnieniu prowadził niezwykle ascetyczny tryb życia, poszcząc i umartwiając
się, większość czasu spędzając na modlitwie i praktykach religijnych. W pustelni spędził ostatnie 23
lata swego życia. 16 grudnia 1898 roku podczas odprawiania mszy świętej dostał udaru mózgu.
Zmarł w Wigilię Bożego Narodzenia – 24 grudnia 1898 roku. Został pochowany na klasztornym
cmentarzu. Zgodnie z zakonną tradycją niezabalsamowane ciało ubrane w habit zostało złożone w
grobie bez trumny. 

Wydarzenia po śmierci ojca Szarbela

Po pogrzebie  ojca  Szarbela  miało  miejsce  niezwykłe  zjawisko.  Nad  jego  grobem pojawiła  się
niezwykła, jasna poświata, utrzymująca się przez wiele tygodni. Łuna ta spowodowała, że do grobu
pustelnika zaczęły przychodzić co noc rzesze wiernych i ciekawskich. Gdy po kilku miesiącach,
zaintrygowane  wydarzeniami  władze  klasztoru  dokonały  ekshumacji  pochówku okazało  się,  że
ciało ojca Szarbela jest w doskonałym stanie, zachowało elastyczność i temperaturę ciała osoby
żyjącej oraz wydzielało ciecz określaną przez świadków jako pot i krew. Po umyciu i przebraniu
zwłoki zostały złożone w drewnianej trumnie i umieszczone w klasztornej kaplicy. Mimo usunięcia
wnętrzności  i  osuszenia,  z  ciała  zmarłego dalej  sączyła się  substancja,  która została  uznana za
relikwię. 

Szybko  zaczął  rozwijać  się  kult  zakonnika.  Do  klasztoru  w  miejscowości  Annaja  zaczęły
przybywać  tłumy  pielgrzymów  z  Bliskiego  Wschodu.  Miały  też  miejsce  liczne  uzdrowienia
związane z niezwykłą cieczą sącząca się z ciała zmarłego. 

W 1926  roku  Kościół  maronicki  rozpoczął  starania  w  Rzymie  o  uznanie  Szarbela  Makhloufa
błogosławionym  Kościoła  katolickiego.  W  1927  roku  mumia  zakonnika  została  drobiazgowo
zbadana  przez  komisję  kościelną,  na  której  czele  stali  dwaj  lekarze  z  Francuskiego  Instytutu
Medycyny w Bejrucie. Następnie złożono ją do nowej metalowej trumny, którą zamurowano w
grobowcu w niszy kaplicy. W 1950 roku miało miejsce kolejne niezwykłe zjawisko związane z
ojcem Szarbelem Makhloufem. Pielgrzymi  odkryli  bowiem, że  z  kamiennego grobowca znowu
zaczęła  sączyć  się  lepka  ciecz,  z  którą  spotkali  się  świadkowie  ekshumacji  zwłok  sprzed
kilkudziesięciu lat. 22 kwietnia 1950 roku komisja kościelna otworzyła trumnę i odkryła, że ciało
ojca Szarbela jest w doskonałym stanie, zachowało elastyczność i temperaturę ciała osoby żyjącej.
Znaleziono także dobrze zachowany humerał(  humerał  = chusta-  patrz objaśnienie )  na którym
odciśnięta była twarz zmarłego. 



Na strona internetowych Tradycji Katolickiej znajduje się informacja, że ojciec Joseph Mahfouz
(postulator), potwierdził, że w 1965 r. ciało ojca Szarbela nadal było nienaruszone. W 1966 roku,
rok po beatyfikacji ojca Szarbela postulator ponownie był świadkiem otwarcia grobu; tym razem
ciało było całkowicie rozłożone; pozostał tylko szkielet. 

Beatyfikacja

5  grudnia  1965  roku,  na  zakończenie  Soboru  Watykańskiego  II  papież  Paweł  VI  ogłosił  ojca
Szarbela Makhloufa błogosławionym. Po tym czasie ponownie zamknięto grobowiec zakonnika. 

Kanonizacja

9 października 1977 roku w Watykanie papież Paweł VI kanonizował ojca Szarbela. Do dziś grób
świętego w Annaji jest celem licznych pielgrzymek z całego świata. 

Relikwie

23  lipca  2017  roku  pielgrzymi  z  Libanu,  podczas  uroczystej  Mszy  św.  przekazali  do
Łagiewnickiego Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie relikwie I stopnia św. Szarbela – XIX-
wiecznego pustelnika i uzdrowiciela – Jest to druga świątynia na terenie Krakowa, w której wierni
będą mogli modlić się i prosić tajemniczego mnicha o łaski dla siebie i bliskich. 

Filmografia
W 2009 powstał libański film fabularny "Charbel" (reż. Nabil Lebbos) o życiu świętego. W 2012 r. 
ksiądz Jarosław Cielecki nakręcił film pt. "Liban, Ziemia Świętych", traktujący o libańskich 
świętych, również o św. Szarbelu. 

Ciekawostki
W  listopadzie  2017  roku  Komisja  KEP  ds.  Kultu  Bożego  i  Dyscypliny  Sakramentów,  po
zasięgnięciu opinii arabistów, prof. dr. hab. Michaela Abdalli i dr. Bartłomieja Grysy, i Zespołu
Języka Religijnego Rady Języka Polskiego PAN, podjęło decyzję, by imię świętego zapisywane w
formie „Szarbel” w miejsce dotychczas najczęściej stosowanego „Charbel”. W różnych językach
transkrypcja  tego  imienia  jest  uzależniona  od  własnych  norm:  łacina  -  Sarbelius,  francuski  -
Charbel, angielski - Sharbel, niemiecki - Scharbel, czeski - Šarbel. Nie ma więc powodu, aby w
Polsce to imię było zapisywane według francuskiej ortografii. 

 



 ŚWIĘTY SZARBEL

                                Zdjęcie powstałe w niewytłumaczalny sposób 8 maja 1950 
                             podczas wizyty maronickich misjonarzy u grobu św. Szarbela 

Święty  Charbel  urodził  się  w Libanie.  Jest  to  ziemia,  która,  jak  mówi legenda,  pamięta  kroki
Adama, który po wygnaniu z raju osiadł właśnie w Libanie. To tu sam Bóg, według innej legendy,
zszedł  na  ziemię  i  zasadził  cedry.  Także  na  tej  ziemi,  w  Sydonie  i  Tyrze  nauczał  Jezus,  a  w
niewielkiej wiosce Maghdouche (20 km od Sydonu) w grocie oczekiwała na Niego Maryja.

Święty  Charbel  (Youssef  Makhlouf)  urodził  się  8  maja  w  1828  roku  w  Bqaakafra,  najwyżej
położonej wiosce w Libanie, na wysokości 1800 m n.p.m., 140 km na północ od Bejrutu. Stąd
rozciągał  się  widok  na  Wadi  Kadisha  -  Świętą  Dolinę,  gdzie  w  licznych  grotach  żyli  mnisi  i
pustelnicy. Rodzice byli żarliwymi katolikami obrządku maronickiego.



Święty Charbel był najmłodszy z rodzeństwa, miał dwie starsze siostry i dwóch braci. Na chrzcie 
otrzymał imię Józef. Rodzina miała skrawek ziemi, utrzymywała się ze zbiorów z własnej ziemi i 
hodowli bydła. Kiedy Youssef miał 3 lata stracił ojca. Matka wyszła ponownie za mąż za drobnego 
właściciela ziemskiego, uczciwego i pobożnego, który był stałym diakonem.

Formacje duchowe, życie zakonne

Święty Charbel w wieku 23 lat uciekł z domu i wstąpił do
Klasztoru  Matki  Bożej,  przyjął  imię  zakonne  Charbel.
Matka odnalazła syna, bezskutecznie błagała go, by wrócił
do  domu.  Wkrótce  poprosił  o  przeniesienie  do  klasztoru
bardziej  odizolowanego.  Dzięki  temu  znalazł  się  w
klasztorze  św.  Marona  w  Annaya.  1  listopada  1853  r.
przywdział habit zakonny i złożył pierwsze śluby zakonne.
Po złożeniu ślubów matka wróciła, aby odwiedzić syna. On
jednak nie zgodził się na spotkanie.

W 1853 r. został wysłany na 5 letnie studia teologiczne w
Kfifane, okazując się jednym z najzdolniejszych studentów.
Od  swojego  nauczyciela  (Nimatullaha  Al–Hardini,  który
został  kanonizowany  w  2004  r.  przez  Jana  Pawła  II.)  i
kierownika  duchowego  ze  studiów,  zwanego  „świętym z
Kfifane”  nauczył  się  skrupulatnego  przestrzegania
reguły  zakonnej,  postu,  umartwiania  się  i  skromności
stroju. Po ukończeniu studiów teologicznych 23 lipca 1859

roku brat Charbel przyjął święcenia kapłańskie i powrócił do Annaya.

Wyróżniał się w ascezie, pracy oraz posłuszeństwem. Jego dzień wypełniony był modlitwą, pokutą i
pracą. Był całkowicie obojętny wobec dóbr materialnych i własnej woli.  Wyrzekł się pieniędzy.
Zwykle pościł, niewiele sypiał. Mówił tylko wtedy, gdy go pytano i odpowiadał cichym głosem.
Szybko zauważono,  że ma powołanie do życia w odosobnieniu.  Był  łagodny,  pogodny, zawsze
uprzejmy i zagłębiony w modlitwie. Nosił zawsze kaptur opuszczony na oczy.

Powyżej klasztoru, na wysokości 1378 m n.p.m., znajdowała się pustelnia św. Piotra i Pawła - erem 
dla trzech pustelników. 15 lutego 1875 roku, po 23 latach pobytu we wspólnocie zakonnej w Annai 
o. Charbel otrzymał pozwolenie na przeniesienie się do tego eremu.                                           

Jego cela była całkowicie pusta, miała tylko 6 metrów 
kwadratowych. Lampa i dzbanek były jedynym 
umeblowaniem. Łóżkiem był siennik z dębowych liści 
pokryty kozią skórą. Często kładł się na gołej ziemi. W 
koszu wiklinowym były Biblia, Naśladowanie Chrystusa, 
Żywot św. Antoniego Pustelnika i inne teksty ojców 
Kościoła, Wyznania św. Augustyna.



W klasztorze jadał 2 razy dziennie zgodnie z regułą zakonną. Kiedy został eremitą jadał tylko raz 
dziennie, około 3 po południu. Jego posiłkiem była zazwyczaj zupa z jarzyn i kasza gotowana na 
oliwie, nie jadł mięsa. Podejmował liczne umartwienia, nigdy się na nic nie żalił, był zawsze 
uprzejmy i pogodny.

Odejście do domu Pana

Zmarł w wigilię Bożego Narodzeniu 1898r. Drogi do eremu
zostały  całkowicie  zasypane  śniegiem,  do  wysokości  1,5
metra.  Stała  się  wówczas  rzecz  dziwna,  otóż  wszyscy
okoliczni mieszkańcy otrzymali wewnętrzne przekonanie o
śmierci o. Charbela i jego narodzeniu się do nieba. Młodzi
mężczyźni wyruszyli z łopatami, aby odgarnąć śnieg.

25 grudnia, w dzień Bożego Narodzenia został pochowany
we wspólnym grobie,  przyległym do muru zewnętrznego

klasztoru,  poza  klauzurą.  W pierwszą  noc  po  pogrzebie  zauważono  nad  miejscem  pochówku
tajemnicze światło,  widoczne w całej  dolinie,  podobne do światła elektrycznego, które świeciło
przez 45 nocy od dnia pogrzebu. Oświetlało kopułę i  mur klasztoru silniej niż światło dzienne.
Wywołało to  wielkie  poruszenie.  Tysiące chrześcijan i  muzułmanów przybywało do grobu, aby
zaobserwować to zjawisko. Niektórym nawet udało się otworzyć grób i zabrać kawałek ubrania czy
kilka  włosów  z  brody  eremity.  Ze  względów  bezpieczeństwa  patriarcha  maronicki  nakazał
przeniesienie ciała do klasztoru. Wówczas światło przestało się pojawiać.

Osobliwości licznych cudów

Grób o. Charbela został otwarty w obecności lekarza i 
innych świadków. Była w nim woda z mułem, ale zwłoki 
świętego pozostały nienaruszone. Ciało o Charbela 
wydzielało wspaniały zapach oraz płyn nieznanego 
pochodzenia (pewien rodzaj surowicy z krwią). Zostało ono
obmyte, ubrane w nowe szaty i włożone do trumny, do 
schowka niedostępnego dla wiernych. Co dwa tygodnie 
zakonnicy musieli zmieniać szaty z powodu stale 
wydzielającego się płynu. Od tego czasu zaczęły się liczne 
uzdrowienia za wstawiennictwem o. Charbela.

.                                                                                



Dopiero 24 lipca 1927 roku ciało o. Charbela zostało włożone do metalowej trumny, ta zaś znalazła
miejsce  w  marmurowym  grobowcu  w  kościele  klasztornym.  Ponieważ  w  1950  roku  z  tego
grobowca  zaczął  wyciekać  tajemniczy  płyn,  Patriarcha  kościoła  maronickiego  wydał  polecenie
otwarcia  grobu  i  ekshumacji  zwłok.  Ciało  pustelnika  wyglądało  tak  jak  w  chwili  śmierci,  nie
wykazywało  żadnych  objawów  rozkładu.  Wydawało  się,  że  o.  Charbel  śpi.  Tajemniczy  płyn
nieustannie  wydzielający  się  z  ciała  całkowicie  skorodował  metalową  trumnę  i  przedziurawił
marmurowy grobowiec. Po umyciu ciało o. Charbela przez kilka dni było wystawione na widok
publiczny,  a późnej  złożone do grobowca i  zacementowane.  Tego roku odnotowano rekordową
liczbę uzdrowień. Klasztor w Annaya stał  się celem pielgrzymek, nie tylko dla chrześcijan,  ale
również dla muzułmanów.

Ciało świętego było giętkie, w nienaruszonym stanie, ale zanurzone w tajemniczym płynie, który
się  z  niego  nieustannie  wydobywał.  Różnymi  sposobami  próbowano powstrzymać  wydzielanie
płynu, ale bezskutecznie. Ciało w ciągu 17 lat było 34 razy badane przez naukowców. Stwierdzili
oni, że ciało o. Charbela zachowuje się w nienaruszonym stanie, wydzielając tajemniczy płyn dzięki
interwencji  samego  Boga.W 1965  roku,  pod  koniec  Soboru  Watykańskiego,  o.  Charbel  został
beatyfikowany przez papieża Pawła VI, a 9.10.1977r. został kanonizowany na placu Św. Piotra w
Rzymie.  Kilka  miesięcy  przed  kanonizacją  ciało  zaczęło  się  wysuszać.Od  tej  pory  miliony
pielgrzymów przybywają do grobu Świętego Pustelnika, gdzie dokonują się cudowne uzdrowienia
duszy  i  ciała,  nawrócenia  liczone  w  tysiące.  10%  uzdrowień  dotyczy  osób  nieochrzczonych
(muzułmanów, druzów).

Tajemnicza postać na fotografii

Nikt  za  życia  o.  Charbela  nie  sfotografował  go  ani  nie
namalował jego portretu. Nikt poza braćmi zakonnymi nie
widział  jego  twarzy.  8  maja  1950  roku  stała  się  rzecz
niezwykła.  Kilku  misjonarzy  maronitów  zrobiło  sobie
grupowe zdjęcie przed pustelnią o. Charbela. Po wywołaniu
fotografii  okazało się,  że  znalazła się na niej  dodatkowa,
tajemnicza postać, mnich z białą brodą w kapturze.

Dopiero  starsi  zakonnicy  rozpoznali  w  niej  o.  Charbela.  Fotografia  ta  stała  się  wzorem  dla
wszystkich  portretów,  również  tych  wywieszonych  na  Placu  Św.  Piotra  podczas  beatyfikacji  i
kanonizacji.

Libanka - Pani Nouhad Al Chami

Współcześnie  wyjątkowo  osobliwy  cud  dokonany  za
wstawiennictwem  św.  Charbela  wydarzył  się  w  Libanie  i
dotyczył  Libanki  p.  Nouhad  Al  Chami,  matki  dwanaściorga
dzieci. 9 stycznia 1993r., gdy Nouhad miała 59 lat, dostała udaru
mózgu z powodu niedrożności tętnic szyjnych, co spowodowało
paraliż lewej połowy ciała.  Miała ogromne trudności z mową,
odżywiana była tylko za pomocą sondy.                                   



 Szanse  powodzenia  operacji  tętnic  były  według  chirurgów minimalne.  18  stycznia  została  ze
szpitala wypisana w stanie ciężkim, który ciągle się pogarszał.

Jej najstarszy syn udał się do klasztoru Annaya i tam prosił Św. Charbela o uzdrowienie matki.
Nouhad  natomiast  w domu gorąco  modliła  się  do  Maryi  o  uzdrowienie.  Przed  jej  łóżkiem na
komodzie stała figura Matki Bożej, do której cały czas modliła się. 22 stycznia kiedy zasnęła, miała
dziwny sen.  Śniła,  że  przy jej  łóżku pojawili  się  dwaj  mnisi  Św. Charbel  ze  Św. Maronem w
otoczeniu wielkiego światła. Jeden z mnichów powiedział: Jestem Św. Charbel, przyszedłem Cię
zoperować.  Przestraszona  Nouhad  Al  Chami  powiedziała  do  Matki  Bożej,  z  figury  której  biła
jasność: Maryjo, On przyszedł mnie zoperować, a nie ma nawet narzędzi chirurgicznych.

Tymczasem święty rozpoczął operację bez znieczulenia. Chora czuła jego palce przecinające jej
żyły i doznała silnego bólu, ale nie mogła ani krzyczeć ani bronić się. Na koniec drugi mnich, który
okazał się Św. Maronem, poprawił jej poduszkę za plecami, pomógł usiąść na łóżku. Następnie
podał  jej  szklankę  wody.  Powiedziała  mu,  że  nie  może  pić  normalnie  bez  słomki,  bo  ma
sparaliżowany język. Zakonnik zapewnił ją, że jest już zdrowa. Powiedział: zoperowaliśmy Cię.
Możesz chodzić, jeść, pić, pracować. Obaj zakonnicy zniknęli w tajemniczym świetle. Kiedy sen
skończył się, Nouhad obudziła się. Ze zdziwieniem zobaczyła, że siedzi dokładnie tak, jak we śnie i
zorientowała się, że może normalnie poruszać lewą ręką i nogą, jej paraliż ustąpił. Wstała sama, bez
problemu zaczęła chodzić po pokoju. W łazience w lustrze zobaczyła, że po obu stronach szyi ma
12 cm długości rany pooperacyjne ze szwami (4 po prawej i 3 po lewej stronie), z których zwisały
końcówki czarnych nici chirurgicznych. Szyja i koszula nocna były splamione krwią. Zrozumiała,
że to co przeżyła było realne, chociaż nadzwyczajne i nieprawdopodobne. Po wschodzie słońca cała
rodzina pojechała do klasztoru opowiedzieć o cudzie i podziękować Św. Charbelowi.

Następnego  dnia  zgłosiła  się  do  lekarzy,  którzy  ze  zdumieniem  stwierdzili  uzdrowienie.  Tak
perfekcyjnie założonych szwów nigdy nie widzieli. Wiadomość o cudownym uzdrowieniu odbiła
się głębokim echem w środkach masowego przekazu, w całym Libanie. Ludzie tłumnie przybywali
do jej domu, aby naocznie przekonać się o cudzie. Proboszcz i lekarz rodziny poradzili jej, aby
wraz z rodziną przeniosła się w inne, nieznane miejsce. Przeniosła się więc do syna. Tymczasem we
śnie znowu ukazał jej się św. Charbel: 

Zoperowałem Cię, aby ludzie się nawracali, widząc, że zostałaś cudownie uzdrowiona. Wielu
ludzi oddaliło się od Boga, przestali się modlić, przystępować do sakramentów, żyją tak, jakby
Bóg nie istniał. Proszę Cię, abyś uczestniczyła 22 dnia każdego miesiąca we mszy św. w klasztorze
Annaya. Na pamiątkę twojego uzdrowienia, do końca ziemskiego życia, w każdy pierwszy piątek
miesiąca oraz 22 dnia każdego miesiąca, twoje rany pooperacyjne będą krwawić.

Orędzia Świętego Charbela za pośrednictwem inżyniera elektronika

Św.  Charbel  przekazuje  swoje  orędzia  za  pośrednictwem
Raymonda Nadera, inżyniera elektronika, który jest dyrektorem
katolickiej stacji telewizyjnej. Nader jest katolikiem, maronitą,
zawsze poszukiwał głębszego życia wiarą i modlitwą. 



Od czasu do czasu późnym wieczorem oddalał się do jednego z pobliskich klasztorów, wyposażony
w Biblię i świece, zgłębiał Pismo i szukał Boga w kontemplacji.                                    

9  listopada 1994r.,  w przeddzień  swoich  33 urodzin,  wybrał  klasztor  w Annaya,  gdzie  23 lata
spędził Św. Charbel. W trakcie medytacji przeżył głębokie doznanie mistyczne, został przeniesiony
w inny wymiar. Znalazł się w wielkim świetle. Czuł jakąś obecność obok siebie. Stracił naturalne
zmysły,  zyskał  inne,  kontemplował  cudowne  światło,  które  tysiące  razy  przewyższało  światło
słońca,  było  łagodne  i  delikatne,  w  które  można  było  wpatrywać  się  bez  zmęczenia  się  jego
intensywnością i pięknem.

To co przeżył wydawało mu się kilkoma minutami, a trwało w rzeczywistości 4 godziny. W drodze
powrotnej, gdy przechodził obok figury Św. Charbela, stojącej na dziedzińcu klasztoru, poczuł silne
pieczenie na lewym ramieniu. W samochodzie zobaczył 5 palców, jakby jakaś dłoń odcisnęła się na
jego  ramieniu.  Ślad  był  otoczony  czerwoną  obwódką,  jakby  znakowany  ogniem.  Lekarze
stwierdzili, że jest to oparzenie 2 i 3 stopnia, jednak ma kolor czerwony nietypowy dla oparzenia.
Nader nie odczuwał jednak bólu. To znamię zagoiło się samorzutnie w ciągu 5 dni. Od tamtego
czasu  ponownie  pojawia  się  za  każdym  razem,  kiedy  Św.  Charbel  powierza  Naderowi  jakieś
przesłanie do ogłoszenia światu.

Podczas  wspomnienia  Świętego  Charbela,  28  lipca  1995  r.  Raymond  Nader  przeżył  nowe
nadzwyczajne doświadczenie. Na końcu procesji do klasztoru Annaya zobaczył starego zakonnika,
którego  nie  znał.  Kiedy  zbliżył  się  do  niego,  nagle  zanikła  wszelka  wrzawa,  ale  w  głowie
Raymonda Nadera zaczął rozbrzmiewać głos nieznajomego zakonnika, który zaczął przekazywać
mu orędzia. Orędziom zawsze towarzyszy chwilowe pojawienie się znaku na ramieniu Raymonda
Nadera. Są one wezwaniem do pokuty, modlitwy, miłości bliźniego w celu budowania cywilizacji
miłości.

Obecnie  za  wstawiennictwem Świętego  Charbela  mają  miejsce  liczne  cudowne  uzdrowienia  i
nawrócenia, idące w dziesiątki tysięcy. Mnich za życia niewiele znany, obecnie na całym świecie
jest otaczany coraz większym kultem, gdyż dzięki Jego wstawiennictwu ludzie odzyskują zdrowie
duszy i ciała. Stał się naszym patronem, który oręduje skutecznie za nami u Boga.

SZARBEL

W 1992  r.  szwedzkie  i  brytyjskie  dzienniki,  między  innymi  The  Guardian,  informowały  o
piętnastoletniej  Samirze  Hannach,  której  pokazał  się  św.  Charbel  w  jej  domu  niedaleko
Sztokholmu.  Od  tego  czasu  z  portretu  św.  Charbela,  który  Samira  ma  w  swoim  mieszkaniu,
wypływa tajemniczy olej o leczniczych właściwościach. 

http://charbelkozanow.pl/index.php/kontakt/

Każdego,  kto  chce  otrzymać  OLEJ,  prosimy  o  przesłanie  do  nas  krótkiej  prośby  oraz  o
zaadresowanej (do siebie) koperty zwrotnej z naklejonym znaczkiem pocztowym (znaczek na
list) 

KONTAKT

Apostolat św. Charbela   Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Jadwigi Śląskiej   ul. Pilczycka 25   54-
150 Wrocław



NABOŻEŃSTWO każdego 28 dnia miesiąca po Mszy Św. o godz. 18.00

Z Klasztoru  w Annya  w Libanie,  gdzie  znajduje  się  grób Świętego  Charbela  można  otrzymać
pocztą  gazik  nasączony  tym  cudownym  olejem.
Trzeba wysłać maila na adres:  info@saintcharbel.com

Przykładowa treść maila:
Hello,  please  can You send me some of  the  miraculous  Oil  of  St.  Charbel?  Thank You.  
ADRES (imię, nazwisko, ulica, miasto Poland – bez znaków diakrytycznych typu „ę”, „ą”)
Dostałam tę  informację,  wysłałam,  otrzymałam odpowiedź  zwrotną  od:  Monastery  St  Maron’s
Annaya  <info@saintcharbel.com>

Parafia św. Jadwigi Ślaskiej we Wrocławiu może rozsyłać wiernym Olej św. Charbela. Pocztą
tygodniowo przychodzi tam ok. 100 próśb o Olej, do tego dochodzą prośby przysyłane drogą
mailową  oraz  telefoniczne  (do  dnia  dzisiejszego  wysłanych  zostało  ok.  17000  przesyłek  z
Olejem). Na stronie internetowej udostępniony jest certyfikat, poświadczający że rozsyłany jest ten
sam Olej, który otrzymują pielgrzymi w klasztorze w Annaya. Każdy, kto zwróci się do Apostolatu
z  prośbą  o  Olej  św.  Charbela  otrzyma  go  z  pewnością. Każda  też  prośba  o  modlitwę,  będzie
przedstawiona w czasie nabożeństwa.Wystarczy napisać list i przesłać na adres: 

Apostolat św. Charbela 

Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Jadwigi Śl. 

ul. Pilczycka 25, 54-150 Wrocław 

lub mailowo na adres    kozanow@archidiecezja.wroc.pl

======================================================================

REDAKCJA  BIAŁEGO ORŁA 

Informuję, że dostałam  na początku  kwietnia 2020 z polskiej  parafii Rzymskokatolicka Parafia 
pw. św. Jadwigi Śl.  bardzo  ładne  obrazki  Świętego Charbela,   pięknie  zapakowany w mały 
woreczek   niewielki różaniec wraz z   modlitwą  do  Charbela,  w  zestawie  jest także spory  
kawałek   wacika   nasączony  olejem  zapakowany  podwójnie w  dwa  woreczki foliowe ,wszystko
bardzo  ładne  i estetyczne , odmawiałam  także  nowennę , kilka  razy smarowałam  plecy  
wacikiem  ale niestety  bezskutecznie.  Kupiłam nawet  ikonkę  z  Charbelem.   Męczyłam się  
bardzo od  lutego 2020 z dyskopatią   kręgosłupa piersiowego i   nie mogłam  nawet  spać, ale  
widocznie  Pan Bóg  uznał, że  mój  przypadek  można wyleczyć  naukowo  czyli medycyną  lub 
sportem.    Medycyna  też  jest darem  do Boga. Być może, że  trzeba wybrać się do Libanu  do 
grobu  Świętego  Charbela  i tam się  modlić  jak to czynią tysiące  pielgrzymów. 

Antoine Mekary | 24/08/2019  

 22 sierpnia pojechałem do Annai, by zrelacjonować procesję ku czci św. Szarbela. Jestem 
bardzo szczęśliwy, ponieważ mogłem być świadkiem uzdrowienia.



Dziecko  o  imieniu  Bassem  Zakaria  Moussalli,  urodzone  w  2017  roku  w  Homs,  w  rodzinie
muzułmanów sunnickich, przybyło z matką Nahlą Mahmoud Moussalli i babcią, żeby odwiedzić
grób  św.  Szarbela  i  wziąć  udział  w  procesji  z  pustelni  do  klasztoru.Chłopiec  urodził  się
sparaliżowany, jak potwierdzają raporty medyczne. Jego babcia – tuż przy grobie świętego – wzięła
kilka ziarenek piasku i włożyła mu do ust. Podczas mszy świętej jedna z wiernych o imieniu Aline
Awad wyjęła z torby kawałek bawełny nasączonej olejem św. Szarbela i dodatkowo namaściła nim
skórę dziecka (głowę, ręce i nogi).W tym samym momencie  chłopiec zaczął poruszać rękami,
nogami, głową i mówić drobne słowa. Uzdrowienie zostało załączone do raportu medycznego z
22 sierpnia 2019 roku. Procesja ku czci św. Szarbela odbywa się 22. dnia każdego miesiąca, na
pamiątkę uzdrowienia Nohad el Cahmid, które miało miejsce w 1993 roku. Święty poprosił we śnie
mieszkankę Libanu,by przez resztę życia uczestniczyła we mszy świętej w Annai, pamiętając o tym
wydarzeniu .

                      Z  tego wynika, że  najlepiej jest  pojechać  do Libanu lub polecieć samolotem. 

Katarzyna Matusz-Braniecka | 17/11/2018 

I chcę coś Państwu wyjaśnić – on nie jest zamiast Jezusa. Jest drogą, która prowadzi nas do 
Jezusa. Za jego wstawiennictwem odzyskują zdrowie ci, wobec których medycyna była już 
bezradna, w Annaya jest wiele świadectw. To jest dzieło Boga” – dodaje Mazzawi.

Dwa lata temu do Polski przyleciał z Libanu Fadi Shehadeh, który opowiadał o świętym Szarbelu i
miłości Libańczyków do niego. Dziś, gdy wspominam to spotkanie jestem prawie pewna, że na
odchodne mój rozmówca powiedział  –  do zobaczenia  w Libanie!  Nie zamierzałam tam lecieć,
miałam inne życiowe plany.

 Na specjalne zaproszenie

Latem  spotkałam  się  z  Barbarą  Karską,  kiedyś  tłumaczką  mojego  wywiadu  z  Fadim,  dziś
chrześcijańskim  coachem  i  pilotem  wycieczek  do  Libanu.  Oczywiście,  wszystkim  nam  we
wspólnocie było znane  jej świadectwo uzdrowienia za wstawiennictwem świętego Szarbela i
miłość  do  niego.Słowa,  rzucone  na  odchodne:  „Kasia,  musisz  kiedyś  pojechać  ze  mną  do  św.
Szarbela” nie były dla mnie zaskoczeniem, jednak tak wprost skierowane zaproszenie dało mi do
myślenia. Żeby było jasne, uważałam ten pomysł za szalony i nie wiedziałam, w jaki sposób miałby
się zrealizować.

 Pragnienie czy zachcianka?

Zaczęłam dzielić się tym pomysłem ze znajomymi i czekałam, aż ktoś go w zdecydowany sposób
zakwestionuje. Jednak spotykałam się z ciekawością, dodawaniem odwagi i nadzieją na zaniesienie
próśb do tego świętego.Dalej nie wiedziałam, po co sama mam tam jechać. Planowałam urlop w
tym samym miesiącu, w którym była pielgrzymka, więc dziwiąc się sobie, wysłałam zgłoszenie. A
okoliczności tak się poskładały, że stało się to możliwe.



 Pragniemy wiedzieć, że coś, co było niemożliwe, stało się

W październiku wyruszyliśmy i okazało się, że pielgrzymowaliśmy, żeby za coś podziękować lub o
coś prosić. Usłyszałam, jak żona wymodliła uzdrowienie męża, jak inni małżonkowie otrzymali
propozycję  dobrej  pracy  dla  nich  obojga,  jak  dzięki  wstawiennictwu  tego  świętego  ktoś  inny
wyzdrowiał.

Dzień, w którym do Annaya pielgrzymują tysiące ludzi

W 1993 roku Nouhad Al-Chami została uzdrowiona z paraliżu i zoperowana podczas snu przez św.
Szarbela. Wówczas też święty ją o coś poprosił:

Zoperowałem cię, aby ludzie się nawracali, widząc, że zostałaś cudownie uzdrowiona.
Wielu ludzi oddaliło się od Boga, przestali się modlić, przystępować do sakramentów i
żyją  tak,  jakby  Bóg  nie  istniał.  Proszę  cię,  abyś  uczestniczyła  we mszy  świętej  w
klasztorze Annaya 22 dnia każdego miesiąca. Na pamiątkę twojego uzdrowienia, do
końca  ziemskiego  życia,  w  każdy  pierwszy  piątek  miesiąca  oraz  22  dnia  każdego
miesiąca twoje pooperacyjne rany będą krwawić.

„I tak już ponad 20 lat  trwają procesje  z Najświętszym Sakramentem z Pustelni  do Grobu św.
Szarbela w Annaya. Uczestniczą w niej tłumy wiernych, by dziękować Bogu za otrzymane łaski i
prosić o wstawiennictwo tego świętego” – mówił Maroun Mazzawi, organizator pielgrzymek do
Libanu, od 18 lat zamieszkujący w Polsce i krzewiący w naszym kraju kult św. Szarbela.

 Kim jest św. Szarbel

„Szarbel jest pustelnikiem, świętym. Nazywany jest najlepszym chirurgiem na ziemi. I chcę coś
Państwu wyjaśnić – on nie jest zamiast Jezusa. Jest drogą, która prowadzi nas do Jezusa. Za Jego
wstawiennictwem odzyskują zdrowie ci, wobec których medycyna była już bezradna, w Annaya
jest wiele świadectw. To jest dzieło Boga” – dodaje Mazzawi.

„Za  co  go  kochacie? –  dopytuję  naszego  libańskiego  przewodnika  –  i  kogo  zapraszasz  do
Libanu?”.„Kochamy go dlatego, że prowadzi nas do Boga. My tutaj jesteśmy jak cedry libańskie,
nikt nas nie  wyrwie,  mamy Jezusa i  wszystkich świętych.  Oprócz Szarbela jest  św. Rafka,  św.
Nimatullah Hardini, bł. Stefan Nehme. A zaprosiłbym tu wszystkich. Choć najbardziej tych ludzi,
którzy są oddaleni od kościoła, tutaj mogą poczuć, co to znaczy żywy Kościół”.

 Jaki był cel mojej pielgrzymki? 

Wszyscy na coś w życiu czekamy. Na mnie duże wrażenie zrobiło sanktuarium w Maghdouche,
postawione w miejscu groty, w której Maryja oczekiwała powrotu Jezusa z Tyru i Sydonu. Liban to
przepiękny kraj, ziemia święta.

I  doświadczyłam  tam  ogromnego  pokoju  serca,  rozmodlenia,  miłości  do  Boga  i  drugiego
człowieka. Był to czas prawdziwie leczący rany związane z rozwodem, który ostatnio przeżywam.
Bóg wlał w moje serce pokój, radość i miłość. I za to Mu dziękuję.

Pisane w dniu 22 października 2018 r. 



Kościół maronicki – jeden z Kościołów wschodnich, powstały w VII wieku na terenach obecnego
Libanu i Syrii i tam pierwotnie działający. Jako jedyny z tej grupy w całości pozostaje w unii z
Rzymem,  odnowionej  w  czasach  wypraw  krzyżowych.  Wyodrębnił  się  z  melchitów  wskutek
odrzucenia monoteletyzmu. Należy zaznaczyć, że sami maronici zaprzeczają, jakoby ich Kościół
kiedykolwiek był heretycki i rzeczywiście brak bezpośrednich tego dowodów. Z pewnością nigdy
nie  został  oficjalnie  potępiony  jako  taki.  Według  wersji  maronickiej  ustanowienie  odrębnego
patriarchatu maronickiego było skutkiem długotrwałego braku patriarchy w Antiochii, bowiem od
czasu najazdu arabskiego rezydował on w Konstantynopolu (od 685), a potem w ogóle przestał być
powoływany (w latach 702–742). Jednakże wersji tej nie potwierdzają żadne źródła pochodzące
spoza kręgu maronickiego, w szczególności spisy patriarchów antiocheńskich nie wymieniają św.
Jana Marona, który miałby być pierwszym maronickim patriarchą. Nazwa Kościoła pochodzi od
imienia jego założyciela – św. Marona (arab. Maroun) – mnicha, pustelnika, kapłana i nauczyciela,
cudotwórcy i uzdrowiciela, żyjącego w II połowie IV wieku w górach Taurus nad rzeką Orontes w
Syrii, na terenie patriarchatu Antiochii. Św. Maron pozostawił po sobie maronitów – liczne grono
uczniów i naśladowców, tworzących zwartą grupę, mieszkającą w monasterze Beit-Maroun. 

Maronici  uznali  naukę soboru chalcedońskiego,  co postawiło ich w opozycji  do antiocheńskich
monofizytów (jakobitów).  Wskutek  prześladowań  ze  strony  monofizytów maronici  w V wieku
poczęli stopniowo przenosić się w góry Libanu, których mieszkańców nawrócili do swoich nauk. 

W VII wieku w kościele Wschodu, już wówczas podzielonym na odłam monofizycki i melchicki,
doszło do następnej herezji – monoteletyzmu. Maronici odrzucili tę herezję, wskutek czego zaczęli
ich prześladować również melchici.

 Do tego doszedł podbój tych terenów przez Arabów. Po potępieniu monoteletyzmu przez sobór
konstantynopolitański III  w 681 roku doszło do całkowitej  migracji  maronitów w góry Libanu,
gdzie w roku 687 w dolinie Jbeil obrali własnego patriarchę – świętego Jana Marona [chronologia
się  zapętla],  biskupa  Botrys  w  Libanie.  Pod  jego  wodzą  maronici  pokonali  bizantyjską  karną
ekspedycję w bitwie pod Amioun (694). Po nieudanej próbie powrotu do Antiochii w 938 roku
patriarchowie pozostali w dolinie Batroun. Maronici zamieszkiwali trudno dostępne górskie doliny,
a najazd arabski spowodował ich całkowite odcięcie od reszty Kościoła, który był przekonany o ich
wyginięciu. 

Stan taki trwał do czasów wypraw krzyżowych. W 1099 roku krzyżowcy, ku swemu zdumieniu,
napotkali w górach Libanu chrześcijan – maronitów, którzy wkrótce stali się ich sprzymierzeńcami.
Maronici  wstępowali  do  zakonów rycerskich  i  wspierali  krzyżowców militarnie,  a  oprócz  tego
doszli  do dużej zażyłości z europejskimi mieszkańcami Ziemi Świętej.  W 1181 roku patriarcha
maronicki  złożył  przysięgę wierności  papieżowi  przed  łacińskim patriarchą  Antiochii  Aimery  z
Limoges. W ten sposób Kościół maronicki porzucił herezję monoteletyzmu (o ile przyjąć, że ją
wyznawał)  i  przystąpił  do  unii  z  Rzymem.  Obyło  się  przy  tym bez  rozłamu,  zarówno  wśród
hierarchii, jak i wśród wiernych. Kontakt z Rzymem nie został już później zerwany i hierarchie obu
kościołów komunikowały się ze sobą. Patriarcha Jeremi z Amshiti uczestniczył nawet w soborze
laterańskim IV w 1215 roku. Od roku 1246 maronici utrzymywali kontakt z franciszkanami. Okres
krucjat okazał się renesansem maronitów.  



Po klęsce wypraw krzyżowych maronici stali się celem najcięższych w swej historii prześladowań
ze  strony  muzułmanów  –  najpierw  egipskich  mameluków  (1291–1516),  a  następnie  Turków
osmańskich (1516–1919). W dodatku między 1260 a 1303 Liban został czterokrotnie najechany
przez Mongołów. Chroniąc się przed wojną,  maronici  ponownie wycofali  się w górskie  doliny,
gdzie  żyli  przemieszani  z  szyitami  i  druzami.  Zachowali  organizację  patriarchalno-biskupią.
Administrację cywilną sprawowali starsi poszczególnych wsi (arab. mukaddam, l.mn. mukaddimin).
W 1440 roku patriarchowie przenieśli się w dolinę Kannoubine. 

Nowożytność

Na synodzie w Kannoubine w 1580 roku kościół maronicki przyjął naukę soboru trydenckiego. W
1606 roku pod wpływem Rzymu maronici przyjęli kalendarz gregoriański. W wyniku zabiegów
jezuity Jana Eliano w 1584 roku papież Grzegorz XIII ustanowił w Rzymie Kolegium Maronickie,
w którym wykształciło się wielu znakomitych duchownych i świeckich maronitów, między innymi
patriarcha  Stefan  Douaihy  z  Ehden  (zm.  1704),  bibliotekarz  watykański  Giuseppe  Simone
Assemani,  profesor  paryskiego  Kolegium  Królewskiego  Gabriel  z  Syjonu,  uczony  Mirhej  ben
Namroun.  Kolegium Maronickie  stało  się  maronickim oknem na  świat.  Przetrwało  do  czasów
rewolucji francuskiej (1789), gdy zastąpiło je seminarium duchowne w Ain Waraqah. 

Od początku XVII wieku w Libanie zaczęły powstawać domy zakonów Zachodu – kapucynów
(1626), karmelitów (1635), jezuitów (1656). W 1694 roku patriarcha Douaihy ustanowił pierwszy
maronicki zakon – świętego Antoniego. Na początku XVIII wieku wśród maronitów doszło do
sporów na tle latynizacji ich obrządku. W celu ich rozstrzygnięcia w roku 1736 odbył się synod w
Louaizeh, który jednak nie podjął decyzji w tej kwestii, a tylko potwierdził unię z Rzymem. 

W 1845 roku, a później w 1860 roku doszło do walk z druzami, w wyniku których kilka tysięcy
maronitów zginęło, a wielu spośród nich uciekło. Na skutek dyplomatycznej i militarnej interwencji
Francji  Porta  Osmańska  udzieliła  maronitom  autonomii.  Druga  fala  emigracji  nastąpiła  po
zakończeniu  I  wojny  światowej,  w  czasie  której  wspólnota  maronicka  cierpiała  głód  wskutek
blokady gór Libanu. W roku 1919 patriarcha Elias Hoayek reprezentował mieszkańców Libanu na
konferencji pokojowej w Wersalu. Pod mandatem francuskim (1919–1943) maronici cieszyli się
autonomią i swobodą kultu. W niepodległym Libanie tworzą drugą liczebnie grupę wyznaniową.
Do czasów wojny domowej  mieli  konstytucyjnie  zagwarantowane współrządy z muzułmanami.
Demografia

Obecnie w Libanie i Syrii mieszka około 2 milionów maronitów. Kościół ma 13 diecezji w Libanie
(Antelias, Baalbek, Botrys, Bejrut, Dżubajl, Dżubba, Dżunija, Sajda, Sarba, Trypolis, Tyr, Zahla i
Zgharta),  trzy w Syrii  (Damaszek, Latakia,  Alleppo),  po jednej na Cyprze (Nikozja),  w Izraelu
(Hajfa),  w  Egipcie  (Kair)  i  w  Nigerii  (Ibadan).  Diaspora  maronicka  liczy  około  4  milionów
wiernych,  mieszkających  głównie  w  Ameryce  Północnej  i  w  południowej  Europie.  Diecezje
maronickie istnieją w USA (Brooklyn i Los Angeles), w Kanadzie, w Meksyku, w Argentynie, w
Brazylii i w Australii.                                                                                                               



Liturgia

Kościół  maronicki  ma własny obrządek wywodzący się  z  rytu  antiocheńskiego,  ale  z  licznymi
elementami rzymskimi. Językiem liturgicznym jest aramejski. Latynizacja liturgii nastąpiła głównie
w  XVII  wieku  pod  wpływem  Kolegium  Maronickiego  i  zakonów,  ale  od  czasu  soboru
watykańskiego  II  usiłowania  idą  w  odwrotnym  kierunku  –  przywraca  się  tradycyjną  liturgię
maronicką.  Maronicki  Instytut  Liturgii  w  Kaslik  poddał  już  rewizji  maronicki  mszał  (1992)  i

lekcjonarz (1993).  Maronici wprowadzili do Kościoła rzymskiego takie wschodnie instytucje, jak

różaniec i drogę krzyżową.Z Kościoła maronickiego wywodzi się czworo świętych – św. Maron,

św.  Szarbel  Makhlouf,  św.  Rafka,  św.  Nimatullach.  Od  2011  roku  patriarchą  maronickim  jest
kardynał Béchara Boutros Raï. 

Małgorzata Bilska | 28/07/2017     Kilka dni po pogrzebie Charbela kilku muzułmanów z
pobliskiej wsi przyszło z wizytą do przeora klasztoru w Annaya. Twierdzili,  że nocą od
strony grobu mnicha promienieje dziwne światło. Gdyby nie oni, moglibyśmy się nigdy nie
dowiedzieć  o  Charbelu.W  Polsce  kalendarz  liturgiczny  wymienia  Charbela,  mnicha  i
pustelnika, 28 lipca, choć w innych krajach – 24 lipca. Zapewne dlatego, że „naszą świętą” z 24
lipca jest św. Kinga. Charbelowi czasem stawia się „zarzut”, że jest zbyt egzotyczny, no bo po cóż
nam  kolejny  święty  z  dalekiego  kraju?  A  przecież  Kinga  była  żoną  polskiego  króla,  która
przyjechała do Polski z Węgier. 

Poza  tym  Kościół  jest  jeden,  powszechny  i  różnorodny  (czego  portal  Aleteia  jest  najlepszym
dowodem!),  a  św.  Charbel  apostołuje  ponad  wszelkimi  różnicami.  Uzdrawia  i  wysłuchuje
chrześcijan wszystkich wyznań, ale też muzułmanów, buddystów, hinduistów…

Należał do Kościoła Maronickiego, który jest jednym z 23 katolickich Kościołów Wschodnich –
uznających prymat Biskupa Rzymu. Kiedy Charbel Makhlouf żył (1828-1898), nie było jeszcze
państwa Liban, ziemie te znajdowały się pod władzą Imperium Osmańskiego. Maronici wywodzą
się z Syrii. Zafascynowany był nim słynny amerykański trapista, Thomas Merton, który ostatnie 3
lata  życia  spędził  w…  pustelni.  Warto  o  tym  pamiętać,  bo  to  intelektualista  i  autor  wielu
bestsellerów. Rozum nie stoi w kontrze do cudów. One umacniają wiarę i są żywym świadectwem
mocy Stwórcy, Jego panowania nad światem stworzonym.

 Początki kultu Charbela

Dziś do klasztoru w Annaya w Libanie pielgrzymuje co roku około 4 mln ludzi. Jak zaczął się
kult  i  sława  skromnego,  pokornego,  milczącego  pustelnika?  Bardzo  dziwnie.  Bóg  ma  swoje
sposoby,  aby wynieść  do chwały  tych,  którzy  nigdy o to  nie  zabiegali.  Nie ma dla  Niego nic
niemożliwego.Charbel zmarł (po dziewięciodniowej agonii) w Wigilię, 24 grudnia 1898 roku.
W tym samym dniu, co patriarcha Kościoła Maronickiego. Przełożeni pojechali na uroczystości
pogrzebowe patriarchy; współbrata złożyli do grobu dopiero po ich powrocie. Ale co to był za grób!
Dziś powiedzielibyśmy – zbiorowy, w dodatku ziemny. Spoczywali w nim mnisi z klasztoru. Nie
był to cmentarz, jaki znamy z naszej tradycji. 



Ciało złożono bez trumny,  na deskach.  Zima w libańskich  górach jest  bardzo mroźna na  tej
wysokości. Wiosną okazało się, że grób został zalany w wyniku roztopów, a ciało znajduje się… w
błocie.  Grób  otworzono  po  interwencji  bogobojnych  wyznawców  Allaha,  bo  oni  jako  jedni  z
pierwszych uwierzyli w cuda.

Kilka  dni  po  pogrzebie  Charbela  kilka  osób  z  pobliskiej  wsi  przyszło  z  wizytą  do  przeora.
Twierdzili, że nocą, kiedy bracia śpią, od strony grobu promienieje dziwne światło. Przeor, ojciec
Anthony Mishmishani, nie chciał uwierzyć. Umówił się jednak z nimi, że następnym razem, gdy
zobaczą tajemnicze zjawisko, dadzą mu znać wystrzałem ze strzelby (posiadali broń dla obrony
przed  napadami).Już  tej  samej  nocy  obudziły  go  krzyki  i  walenie  do  bramy.  Okazało  się,  że
rozmowy z przeorem żąda prefekt policji z Hjoula. Razem z trzema żandarmami szukali zbiegłego
przestępcy. Byli muzułmanami. Chcieli wejść, bo… zobaczyli światło padające od strony klasztoru.
O tej porze używanie lamp było zakazane, więc przeor bardzo się zdziwił. Światło wcale nie padało
z  okien!  To znad grobu promieniowała  tajemnicza  poświata.  Wyglądała  tak,  jakby przywalony
ziemią i śniegiem promień światła próbował z wielkim wysiłkiem wydobyć się na powierzchnię.

Żandarmi oniemieli. Nigdy nie widzieli czegoś takiego! Prefekt nakazał otworzyć grób. Spotkał się
z  odmową  –  przeor  potrzebował  zgody  generała  zakonu.  Policjant  postanowił  zgłosić  sprawę
nowemu patriarsze.Światło pojawiało się regularnie przez 45 nocy od dnia pogrzebu.  Po czterech
miesiącach,  za  zgodą  patriarchy  i  generała  zgromadzenia,  ciało  Charbela  ekshumowano.
Oczyszczono je z błota i mułu. Nie było spodziewanych śladów rozkładu. Ciało pozostało giętkie i
elastyczne  –  pomimo  warunków,  w  jakich  się  znajdowało.  Wydzielało  też  dziwną  substancję.
Oleisty  płyn,  który  zawierał  surowicę  i  cząstki  krwi.  Płynął  przez  kilkadziesiąt  lat,  aż  do
beatyfikacji.

 Olej św. Charbela

Od tego czasu ciało zmarłego stopniowo traciło elastyczność, zaczęło ulegać  mumifikacji. Może
cud „oleju” spełnił swą rolę i przestał być potrzebny Duchowi Świętemu? Zniknął, jak Gwiazda
Betlejemska po doprowadzeniu do stajenki trzech Mędrców. To tylko hipoteza, ale zbieżność dat
jest intrygująca. Charbela beatyfikował (potem – kanonizował) bł. Paweł VI – na ostatniej sesji
Soboru  Watykańskiego  II,  5  grudnia  1965  roku  w  Rzymie.(   Potem   ciało   Charbela  uległo
rozkładowi. ) 

Znany  dziś  czcicielom  „olej  św.  Charbela”  (podobno  ma  właściwości  uzdrawiające)  to…
pobłogosławiony olej, znak i symbol. Być może do dziś Charbel byłby zapomniany, jak tylu innych
mnichów i pustelników z Annaya, którzy odeszli przed nim i po nim, gdyby nie kilku wierzących
muzułmanów. Wiary zabrakło nieco przeorowi…

Wielu wyznawców islamu prosi św. Charbela o wstawiennictwo i doznaje łask. Czy powinno nas to
dziwić, skoro Jezus poszedł do pogan, wyznawców innych bogów niż Jahwe? My też możemy się
czegoś nauczyć od wyznawców innych religii. Nie są aż tak odlegli i obcy, jak się nam wydaje. Po
prostu w kraju nad Wisłą nigdy nie mieliśmy okazji poznać ich osobiście, tworząc wyobrażenia
oparte głównie na strachu przed fanatykami i terrorystami. Na relacjach medialnych o strasznych
tragediach. To tylko drobna część prawdy. Poznanie znosi lęk, a św. Charbel pomaga nam nie tylko
w kłopotach i chorobach. Dzięki niemu lepiej poznajemy mieszkańców Bliskiego Wschodu. 



 W Libanie mieszka około 4 mln ludzi należących aż do 18 wyznań. Pomódlmy się dziś szczególnie
za tych, którzy doświadczają dramatu wojny w sąsiedniej Syrii, za uchodźców przebywających w
Libanie i innych krajach. O pokój i wzajemne przebaczenie – za wstawiennictwem św. Charbela .

                                    Grób  Świętego Charbela  w Libanie 

Święty Charbel UZDRAWIA z koronawirusa? Szokująca relacja
13/03/2020 

Od początku marca w Libanie ludzie przekazują sobie nagranie z  niesamowitą historią.  Święty
Szarbel Machluf to święty Kościoła maronickiego – złożonego głównie ze wschodnich katolików
– który cieszy się  ogromnym kultem w Libanie oraz w okolicach.  Z relacji  wynika,  że święty
Charbel uzdrawia z koronawirusa.

Czy święty Charbel uzdrawia z koronawirusa? 
Od 1 marca przez WhatsApp rozpowszechnia się nagranie z relacją o. Louisa Matara z sanktuarium
świętego w Annaya. Co ważne, Zakonnik potwierdza autentyczność jej treści.
W  niedzielę  rano,  1  marca,  pewna  dziewczyna  z  Bejrutu  zgłosiła  się  do  niego  po  pomoc.
Powiedziała, że we śnie ukazał się jej Święty Charbel prosząc, by wzięła garść ziemi z miejsca
pierwszego grobu św.Charbela i aby ją zagotowała w wodzie a następnie odcedziła i zaniosła tę
„wodę” do Uniwersyteckiego Szpitala im. Rafika Al-Haririego.We śnie Święty Charbe wskazał na
którym oddziale przebywają chorzy poddani kwarantannie z powodu koronawirusa oraz wskazał
lekarza, z którym miała się skontaktować – czytamy na profilu popularyzującym kult św. Charbela.



W  efekcie  kapłan  pomógł  dziewczynie  w  realizacji  zalecenia  świętego  pustelnika.  Wówczas
dziewczyna  poszła  do  szpitala  i  przekazała  przygotowany  według  receptury  świętego  mnicha
lekarzowi.Lekarz ten – jak się okazało – zajmował się leczeniem koronawirusa. Bardzo szybko ci,
„którzy z wiarą zażyli to lekarstwo” zostali uzdrowieni w niewytłumaczalny sposób.– Relację dla
Telewizji  OTV  potwierdziła  też  strona  „Głos  Libanu  z  Dbajje”.  Informację  otrzymaliśmy  od
znajomej rodziny w Libanie, która przesłała filmik oraz zdjęcie – zaznacza administrator profilu.

12 marca 2020 facebook 

Św. Charbel i koronawirus

Od 1 marca 2020, poprzez WhatsApp zaczęto rozpowszechniać nagranie, na którym ojciec Louis
Matar z Sanktuarium św.Charbela w Annaya, potwierdza tę historię. W niedzielę rano, 1 marca,
pewna dziewczyna z Bejrutu zgłosiła się do niego po pomoc. Powiedziała, że we śnie ukazał się jej
Święty Charbel prosząc, by wzięła garść ziemi z miejsca pierwszego grobu św.Charbela i aby ją
zagotowała w wodzie a następnie odcedziła i zaniosła tę "wodę" do Uniwersyteckiego Szpitala im.
Rafika Al-Haririego. 

We śnie Święty Charbel wskazał na którym oddziale przebywają chorzy poddani kwarantannie z
powodu koronawirusa oraz wskazał lekarza, z którym miała się skontaktować. Ojciec Louis pomógł
jej w realizacji tego zadania. 

Dziewczyna udała się do szpitala, przekazała „wywar” lekarzowi odpowiedzialnemu za leczenie
koronawirusa, a chorzy (nie tylko na koronawirusa),  którzy z wiarą zażyli  to lekarstwo, zostali
cudownie uzdrowieni. Relację dla Telewizji OTV potwierdziła też strona „Głos Libanu z Dbajje”.
Informację  otrzymaliśmy  od  znajomej  rodziny  w  Libanie,  która  przesłała  filmik  oraz  zdjęcie.



Pan  Bóg za pośrednictwem tego świętego dokonał tysięcy cudów, jak podaje portal Adonai -- W
sanktuarium św. Charbela  w miejscowości Annaya znajduje się obfita dokumentacja  o przeszło
sześciu tysiącach cudownych uzdrowień,  które  prowadziły do nawrócenia.  Z  pewnością  jest  to
tylko  mała  część  tych  cudownych  znaków,  które  się  dokonały  za  wstawiennictwem  świętego
pustelnika z Libanu. Dziesięć procent z nich dotyczy osób nieochrzczonych, muzułmanów, druzów
i wyznawców innych wyznań.To dane z 2006 roku.

W 1936 r.  trzydziestoletnia  siostra  zakonna Maria  Abel  Kamari  ciężko zachorowała  –  doznała
rozległego owrzodzenia żołądka. Po dwóch operacjach nie było żadnej poprawy – kobieta dalej nie
mogła jeść,  ponadto nastąpiło  u niej  odwapnienie kości,  straciła  zęby,  a  jej  prawa ręka została
sparaliżowana. W 1942 r. problemy żołądkowe siostry Marii nasiliły się do tego stopnia, że już
nawet nie wstawała z łóżka, gdyż istniało stałe niebezpieczeństwo śmierci. Po przyjęciu sakramentu
namaszczenia  chorych  zakonnica  zaczęła  gorąco  się  modlić  o  powrót  do  zdrowia  za
wstawiennictwem św.  Charbela.  Na jej  usilną  prośbę  11  lipca  1950 r.  zawieziono ją  do grobu
Świętego  Pustelnika.  Kiedy  s.  Maria  dotknęła  grobu,  poczuła  w  całym  swoim  ciele  jakby
elektryczny wstrząs. Otarła wtedy chusteczką tajemniczy płyn, który wypływał z ciała św. Charbela
i  przenikał  przez  marmurowy  sarkofag.  I  kiedy  potarła  mokrą  tkaniną  chore  części  ciała,
natychmiast wstała o własnych siłach z noszy i zaczęła normalnie chodzić. Widząc to, zgromadzeni
ludzie  z  wielką  radością  zaczęli  krzyczeć,  że  stał  się  cud.  Od  tego  momentu  kobieta  została
całkowicie  uzdrowiona,  co  potwierdziły  późniejsze  szczegółowe  badania  lekarskie.

Iskander Obeid był kowalem. 

W 1925 r. podczas pracy w kuźni odłamek metalu poważnie uszkodził jego prawe oko. Dziwnym
zbiegiem okoliczności  w roku 1937,  również  w czasie  pracy,  to  samo oko  zostało  tak  mocno
zranione, że mężczyzna przestał nim w ogóle widzieć. Lekarze zdecydowali się wówczas na jego
usunięcie. Pomimo tego, że Iskander odczuwał nieustanny ból uszkodzonego oka, nie zgodził się,
aby je  usunięto.  W 1950 r.  zaczął  żarliwie  się  modlić  o  uzdrowienie  za  wstawiennictwem św.
Charbela. Pewnej nocy w czasie snu zobaczył Świętego Pustelnika, który prosił go, aby udał się z
pielgrzymką  do  jego  grobu  w  klasztorze  Annaya.  Iskander  zdecydował  się  tam  pojechać  18
października 1950 r. Gdy dotarł na miejsce, ból oka tak bardzo się nasilił, że z tylko z wielkim
trudem mógł go znosić. Po spowiedzi i przyjęciu Jezusa w Komunii św. Iskander długo się modlił
przy grobie św. Charbela. W nocy przyśnił mu się Święty Pustelnik, który go pobłogosławił. Kiedy
rano się obudził, stwierdził ku swojej wielkiej radości, że doskonale widzi na prawe oko, a ból
całkowicie  ustał.  Komisja  lekarska  potwierdziła  fakt  całkowitej,  cudownej  regeneracji
uszkodzonego oka Iskandra Obeida. 



BEJRUT – ANNAYA 
Przylot do Bejrutu o godzinie 03:15. Transfer 
do hotelu, odpoczynek. Późne śniadanie. 
Przejazd do Annaja. Zwiedzanie klasztoru Św. 
Marona, położonego na wysokości 1200 
m.n.p.m. Modlitwa przy relikwiach Świętego 
Charbela, nawiedzenie nowego kościoła oraz 
pustelni św. Piotra i Pawła, w której to Św. 
Charbel spędził ostatnie lata swojego życia. 
Przejazd w kierunku Jaabata – sanktuarium św.
Rafki. Powrót do hotelu na obiadokolację i 
nocleg. 

Annaja  wieś położona w dystrykcie Dżabal 
Lubnan, w Kada Dżubajl, w Libanie. Wieś 
znajduje się 9 km na wschód od Byblos. 
Annaja jest znanym chrześcijańskim centrum 
pielgrzymkowym ze względu na znajdujące się
w miejscowym monasterze maronickim 
relikwie św. Szarbela Machlufa. 

AMBASADA REPUBLIKI LIBAŃSKIEJ
Ambasada jest czynna od poniedziałku do 
piątku w godzinach 9:00-15:00

(oprócz libańskich i polskich świąt państwowych)

E-mail:

Sekretariat  embassy@lebanon.com.pl

Sprawy konsularne   consularaffairs@lebanon.com.pl

  Dyplomata:H. E. Ms. Reina Charbel, Ambasador

E-mail: ambassador@lebanon.com.pl
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