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BŁ. CESARZ KAROL HABSBURG (1887-1922).
CHRZEŚCIJAŃSKI POLITYK W SŁUŻBIE RODZINY I NARODU
Streszczenie
Karol Habsburg urodził się 17 sierpnia 1887 r. na zamku w Persenbeug nad Dunajem
jako syn arcyksięcia Ottona (1865-1906) i księżniczki Marii Józefy Saksońskiej (1867-1944).
Został wychowany w duchu katolickim i starannie przygotowany do bycia cesarzem. Tron
Austro-Węgier objął po śmierci zamordowanego 28 czerwca 1914 r. w Sarajewie stryja
Franciszka Ferdynanda (1863-1914). Cesarzem Austrii został 21 listopada 1916 r. Kilka dni
później został ukoronowany na króla Węgier. W wieku 24 lat ożenił się z księżniczką Zytą
z Burbonów (1892-1989), z którą miał ośmioro dzieci.
Celem artykułu jest charakterystyka reform prawnych, administracyjnych
i społecznych wdrożonych przez cesarza Karola (m.in. w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń
społecznych, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia, poprawy sytuacji prawnej
i materialnej rodzin, żołnierzy, jeńców i weteranów wojennych); konfrontacja tychże
z encykliką Leona XIII Rerum Novarum; przedstawienie Karola jako chrześcijańskiego
polityka, rzecznika pokoju, wzorowego małżonka i przykładnego ojca rodziny.
Z powodu kultywowania miłości społecznej, rozumienia władzy jako świętej służby
poddanym sobie narodom oraz realizacji powołania do świętości w życiu rodzinnym
i w działalności politycznej Jan Paweł II beatyfikował go 3 października 2004 r. Tym, „na
których spoczywa ciężar odpowiedzialności politycznej w dzisiejszej Europie!”, wskazał go
jako przykład do naśladowania i wzór odpowiedzialności społecznej.
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społeczne Austrii w pierwszej połowie XX wieku.
BLESSED CHARLES OF AUSTRIA-HUNGARY (1887-1922).
CHRISTIAN POLITICIAN IN SERVICE OF NATION AND FAMILY
Summary
Charles of Austria-Hungary was born in Persenbeug Castle near Dunay river on
September 17th 1887. He was a son of archduke Otton (1865-1906) and Princess Maria
Josepha of Saxony (1867-1944). He was raised as the Catholic spirit and was carefully
prepared to be a future emperor. On November 21st , 1916 he become the Emperor of the
Austria, and later the King of Hungary. At age 24, he married a princess Zyta of Bourbon
(1892-1989), with whom he had eight children.
The aim of this article is the characteristic of law, administrative and social reforms of
the Emperor Charles of Austria-Hungary (inter alia: in the field of labour law, social security;
public safety; health care; improving the legal and financial situation of families, soldiers,
prisoners and war veterans). Confrontation of these issues with Leo XIII's encyclical Rerum
Novarum and presentation of Charles of Austria-Hungary as a Christian politician who
promoted peace, a role-model husband and good father.

Due to cultivating social spirit, understanding the power as a sacred service to the
nations and implementation of the vocation to holiness in family life and in the political
activity he was beatified by John Paul II the Pope on October 3st 2004. He pointed him as an
example to follow and social responsibility for those “who bear the burden of political
responsibility in Europe today”.
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social reforms of Austria in the first half. XX.

