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„Powinno sie byc
dobrym jak chleb”
Brat Albert
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ŚWIĘTY BRAT ALBERT CHMIELOWSKI W NASZEJ PARAFII
W niedzielę 23 września br. podczas Mszy św. gościliśmy siostrę
Dominikę ze zgromadzenia Sióstr Albertynek. Siostra przybyła do nas z
Włocławka, gdzie pracuje w domu dla osób bezdomnych. Jest to jeden z
głównych charyzmatów Zgromadzenia. W interesującej formie
przedstawiła niezwykłą postać Założyciela. Okazją do spotkania było
przekazanie nam przez Siostry Albertynki relikwiarza z relikwiami św.
Brata Alberta. Relikwiarz wykonany z drewna ma formę dłoni podającej
chleb. To nawiązanie do misji Świętego, który chciał być „dobry jak
chleb”.

Adam Chmielowski urodził się 20 sierpnia 1845 r. w Igołomii pod
Krakowem. Sześć dni później na chrzcie św. z wody dano mu imiona Adam
Bernard. W czasie uroczystego chrztu św. 17 czerwca 1847 roku w warszawskim
kościele Matki Bożej na Nowym Mieście dodano jeszcze imię Hilary. Pochodził
ze zubożałej rodziny ziemiańskiej. Jako sześcioletni chłopiec został przez matkę
poświęcony Bogu w czasie pielgrzymki do Mogiły. Kiedy miał 8 lat, umarł jego
ojciec, sześć lat później zmarła matka. Chłopiec kształcił się w szkole kadetów w
Petersburgu, następnie w gimnazjum w Warszawie, a w latach 1861-1863
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studiował w Instytucie Rolniczo-Leśnym w Puławach. Razem z młodzieżą tej
szkoły wziął udział w Powstaniu Styczniowym. 30 września 1863 roku został
ciężko ranny w bitwie pod Mełchowem i dostał się do niewoli rosyjskiej. W
prymitywnych warunkach polowych, bez środków znieczulających
amputowano mu nogę, co zniósł niezwykle mężnie. Miał wtedy 18 lat.
Przez pewien czas przebywał w więzieniu w Ołomuńcu, skąd został
zwolniony dzięki interwencji rodziny. Aby uniknąć represji władz carskich,
wyjechał do Paryża, gdzie podjął studia malarskie, potem przeniósł się do Belgii i
studiował inżynierię w Gandawie, lecz powrócił wkrótce do malarstwa i
ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Monachium. Wszędzie, gdzie przebywał,
wyróżniał się postawą chrześcijańską, a jego silna osobowość wywierała duży
wpływ na otoczenie. Po ogłoszeniu amnestii w 1874 r. powrócił do kraju. Zaczął
poszukiwać nowego ideału życia, czego wyrazem stało się jego malarstwo.
Oparte dotychczas na motywach świeckich, zaczęło teraz czerpać natchnienie z
tematów religijnych.
Jeden z jego najlepszych obrazów Ecce Homo jest owocem głębokiego
przeżycia tajemnicy bezgranicznej miłości Boga do człowieka (obraz ten
znajduje się obecnie w ołtarzu sanktuarium Brata Alberta w Krakowie przy ulicy
Woronicza 10). Religijne obrazy Adama Chmielowskiego przyniosły mu miano
"polskiego Fra Angelico". Bez wątpienia duże znaczenie w życiu duchowym
Adama Chmielowskiego miały rekolekcje, które odbył u jezuitów w Tarnopolu.
W 1880 r. nastąpił duchowy zwrot w jego życiu. Będąc w pełni sił
twórczych porzucił malarstwo i liczne kontakty towarzyskie i mając 35 lat
wstąpił do nowicjatu jezuitów w Starej Wsi z zamiarem pozostania bratem
zakonnym. Po pół roku, w stanie silnej depresji, opuścił nowicjat. Do stycznia
1882 roku leczył się w zakładzie dla nerwowo chorych w Kulparkowie koło
Lwowa. Następnie przebywał u swojego brata na Podolu, gdzie w atmosferze
spokoju i miłości powrócił całkowicie do równowagi psychicznej.
Zafascynowała go duchowość św. Franciszka z Asyżu, zapoznał się z regułą III
zakonu i rozpoczął działalność tercjarską, którą pragnął upowszechnić wśród
podolskich chłopów. Wkrótce ukaz carski zmusił go do opuszczenia Podola.
W 1884 r. przeniósł się do Krakowa i zatrzymał się przy klasztorze
kapucynów. Pieniędzmi ze sprzedaży swoich obrazów wspomagał
najbiedniejszych. Jego pracownia malarska stała się przytuliskiem. Tutaj
zajmował się nędzarzami i bezdomnymi, widząc w ich twarzach sponiewierane
oblicze Chrystusa. Poznał warunki życia ludzi w tzw. ogrzewalniach miejskich
Krakowa. Był to kolejny moment przełomowy w życiu zdolnego i cenionego
malarza. Z miłości do Boga i ludzi Adam Chmielowski po raz drugi zrezygnował
z kariery i objął zarząd ogrzewalni dla bezdomnych. Przeniósł się tam na stałe,
aby mieszkając wśród biedoty, pomagać im w dźwiganiu się z nędzy nie tylko
materialnej, ale i moralnej.
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25 sierpnia 1887 roku Adam Chmielowski przywdział szary habit
tercjarski i przyjął imię brat Albert. Dokładnie rok później złożył śluby tercjarza
na ręce kard. Albina Dunajewskiego. Ten dzień jest jednocześnie początkiem
działalności Zgromadzenia Braci III Zakonu św. Franciszka Posługujących
Ubogim, zwanego popularnie "albertynami". Przejęło ono od zarządu miasta
opiekę nad ogrzewalnią dla mężczyzn przy ulicy Piekarskiej w Krakowie. W
niecały rok później brat Albert wziął również pod swoją opiekę ogrzewalnię dla
kobiet, a grupa jego pomocnic, którymi kierowała siostra Bernardyna Jabłońska,
stała się zalążkiem "albertynek".
Formacja dla kandydatów i kandydatek do obu zgromadzeń
organizowana była w domach pustelniczych; najbardziej znanym stała się tzw.
samotnia na Kalatówkach pod Zakopanem. Nowicjat był surowy, aby zawczasu z
życia w tych zgromadzeniach mogły wycofać się osoby słabsze. Do trudnej pracy
potrzeba bowiem było ludzi wyjątkowo zahartowanych zarówno fizycznie, jak i
moralnie. Przytuliska znajdujące się pod opieką albertynów i albertynek były
otwarte dla wszystkich potrzebujących, bez względu na narodowość czy
wyznanie, zapewniano pomoc materialną i moralną, stwarzano chętnym
możliwości pracy i samodzielnego zdobywania środków utrzymania.
Albert był człowiekiem rozmodlonym, pokutnikiem. Odznaczał się
heroiczną miłością bliźniego, dzieląc los z najuboższymi i pragnąc przywrócić
im godność. Pomimo swego kalectwa wiele podróżował, zakładał nowe
przytuliska, sierocińce dla dzieci i młodzieży, domy dla starców i nieuleczalnie
chorych oraz tzw. kuchnie ludowe. Za jego życia powstało 21 takich domów,
gdzie potrzebujący otaczani byli opieką 40 braci i 120 sióstr. Przykładem swego
życia Brat Albert uczył współbraci i współsiostry, że trzeba być "dobrym jak
chleb". Zalecał też przestrzeganie krańcowego ubóstwa, które od wielu lat było
również jego udziałem.
Zmarł w opinii świętości, wyniszczony ciężką chorobą i trudami życia w
przytułku, który założył dla mężczyzn, 25 grudnia 1916 r. w Krakowie. Pogrzeb
na Cmentarzu Rakowickim 28 grudnia 1916 roku stał się pierwszym wyrazem
czci powszechnie mu oddawanej. Św. Jan Paweł II beatyfikował go 22 czerwca
1983 r. na Błoniach krakowskich, a kanonizował 12 listopada 1989 r. w
Watykanie. Jest patronem zakonów albertynek i albertynów, a w Polsce także
artystów plastyków.
Postacią brata Alberta, artysty, który porzucił sztukę dla służby Bogu, był
zafascynowany Karol Wojtyła już w latach swojej młodości. Tej postaci
poświęcił dramat "Brat naszego Boga", napisany w latach 1944-1950. Sztukę
zaczęto wystawiać w polskich teatrach zaraz po wyborze kard. Wojtyły na
papieża. W 1997 r. na jej podstawie powstał film w reżyserii Krzysztofa
Zanussiego pod tym samym tytułem
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WSPOMNIENIA O ŚW. BRACIE ALBERCIE
NIE DŁUŻEJ NIŻ 15 MINUT
Bardzo szanował niewiasty, uważał je za coś pośredniego między
aniołem a człowiekiem. Żeby nie było niepotrzebnych kontaktów między
braćmi a siostrami, postawił zasadę, że przy załatwianiu spraw z braćmi
muszą zawsze być dwie siostry, a rozmowa nie może trwać dłużej niż 15
minut, i to z zegarkiem w ręce.
ZE WSPÓLNEGO KOTŁA
Umartwienie brata Alberta objawiało się między innymi w tym, że
jadł to, co wszystkim podawano, tj. ze wspólnego kotła, mimo że chorując na
żołądek, potrzebował wyjątkowej diety. Jeździł zawsze pociągami III klasą,
tj. najtańszymi i najbardziej niewygodnymi. Gabriel Kawa-Łęczny zeznał, że
w 1913r. spotkał w przepełnionym pociągu stojącego brata Alberta. Jako
młody 25-letni człowiek chciał mu odstąpić swoje miejsce siedzące, ale brat
Albert nie skorzystał z jego uprzejmości, mówiąc: "Ja jestem mocniejszy od
pana, bo mam żelazną nogę".
BEZ JĘKU
W początkach zgromadzenia nie starał się o kaplicę w domu, bo
chciał, aby uczestnictwo we Mszy św. było połączone z trudem i ofiarą, bo
czasem do kościoła bywało bardzo daleko, jak np. w Prusiu. Brat Albert umiał
modlić się wszędzie: na schodach do kaplicy, wśród drzew w lesie i w
pociągu.
W chorobie był niezwykle cierpliwy. Nieraz dostawał nagle silnych
bólów i wtedy prosił o coś gorącego do picia lub kładł się na podłodze, dopóki
bóle nie przeszły, ale nigdy nie jęczał. Dopiero w ostatniej chorobie nie mógł
powstrzymać jęku. O cierpieniu napisał kiedyś: "Choćbym wieki żył, a nie
cierpiał, na nic by się to życie ani mnie, ani zgromadzeniu nie przydało".
Używał umartwień zewnętrznych; po jego śmierci znaleziono w celi
włosiennicę, dyscyplinę i pasek żelazny.
TĘSKNOTA ZA MALOWANIEM
Malarz - artysta nigdy właściwie nie "umarł" w bracie Albercie. Był
bardzo wrażliwy na piękno, gdziekolwiek by je zobaczył, a miał silnie
rozwinięty zmysł obserwacyjny. Raz w tramwaju patrzał cały czas na 30letniego Żyda, którego rysy twarzy uderzały swą pięknością. "Co za głowa" mówił potem do brata Piotra - "znakomity model do głowy Chrystusa.
Szkoda, że już namalowałem swojego Chrystusa (Ecce Homo), byłbym Go
namalował teraz według tego wzoru". Podobała mu się też głowa brata Leona
spod Czerwonego i malował go, ale ktoś zniszczył ten obraz. Szkicował
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czasem główki lub grupę osób. W podróży mówił nieraz do towarzysza:
"Patrz, bracie, jakie to piękne". Najbardziej lubił jesień, bo wtedy gra barw
radowała wrażliwą duszę brata Alberta.
Może to prawda, a może tylko legenda, co czytamy w książce Pii
Górskiej: "Musiał chwilami tęsknić za wymalowaniem obrazu. (...)
Opowiadano, że brat Albert zatrzymał się raz w przydrożnym zajeździe, gdzie
zobaczył na stole paletę z farbami. Gdy został sam, odetchnął rozkosznie
wonią farb, obejrzał kasetę, otworzył tubki, przymierzył paletę, a przed nim
leżała jasna powierzchnia stołu. Nagle coś porwało malarza i zaczął malować.
A gospodarz załamał ręce nad zniszczonym stołem. Myślał, że przyjezdny
jest poczciwym zakonnikiem, a to był przebrany malarz. (...) W tej izbie nie
było już brata Alberta, był tylko Adam Chmielowski".
Do brata, który mu spalił szkice obrazów, powiedział tylko: "Oj, ty
prostaku, prostaku". I z żalem mówił: "Popalił mi wszystko".
NA SMUTKI - ŚMIECH
Brat Albert miał duże poczucie humoru. Nie lubił bardzo, gdy któraś z
sióstr była smutna. Zaraz ją wołał, dopytywał o powód smutku i starał się ją
uspokoić lub żartem dowcipnym rozweselić. Gdy raz siostra Gerarda
siedziała na ziemi pogrążona w głębokim żalu, że nie może dogodzić swojej
przełożonej, przystanął przy niej brat Albert i odgadując powód smutku,
znienacka powiedział: "Prawda, Gerardziu, lepiej ci było, jak nieboszczyk
żył! Przyniósł ci wody, narąbał ci drzewa, napalił ci w piecu i nigdy cię nie
skrzyczał". Na to młoda siostra wybuchła zdrowym śmiechem, a o to właśnie
dobremu ojcu chodziło. A cała puenta leży w tym, że inna przechodząca
siostra, przypadkiem słysząc to, pomyślała sobie ze zdziwieniem: "Taka
młoda, a już wdowa".
Strona Parafii św. Brata Alberta w Gdańsku

Św. Brat Albert naucza (1)
MODLITWA I ZJEDNOCZENIE Z BOGIEM
Taka modlitwa taka doskonałość, jaka modlitwa taki dzień cały. Na
darmo usiłujemy postąpić przez inne środki, inne praktyki, inną drogą.
Modlitwa jest warunkiem nawracania dusz. Bez modlitwy niepodobna
wytrwać w powołaniu.
Trzeba żyć pod okiem Pana Jezusa. Wystarczy jedno spojrzenie duszy
na Niego, jedno słowo, myśl jak błyskawica, a to już jest modlitwa.
Zawsze się modlić. Nie prosić - to nic nie mieć.
Przed modlitwą siebie porzucić i wszystko inne, uspokajać się.
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Modlitwa nie zależy na
uczuciach, na łzach, ale na sile
woli w wykonywaniu woli
Boskiej.
W myślach o Bogu i o
przyszłych rzeczach znalazłem
szczęście i spokój, którego
daremnie szukałem w życiu.
Praca codzienna z
obowiązków stanu wynikająca
może mieć wartość modlitwy,
cnoty i przykładu zarazem, gdy
pracujemy dlatego, że Pan Bóg
chce, abyśmy pracowali na
chleb, który nam daje.
Zachować serce tylko
dla Boga, albo pożegnać
nadzieję przybycia do celu i
kresu. Jedna dobrowolna
niedoskonałość przeszkadza do
transformacji duszy w Boga.
Dla zjednoczenia się z Bogiem, należy wszystko poświęcić.
Może nasze zbawienie zależy od małej rzeczy, czy mogę ryzykować.
Po co się niepokoić, wszak Bóg w nas, a my w Nim, a poza tym
wszystko takie mało znaczące.
Być zwróconym do Boga i do doskonałości, a unikać najmniejszej
niedoskonałości.
Zjednoczenie z Bogiem jest ważniejsze od wszelkich innych
obowiązków, w nim jest najpewniejszy środek doprowadzenia wszystkiego ku
dobremu. Modlić się, wierzyć nie wątpiąc. Św. Piotr począł tonąć, kiedy
począł wątpić.
Nie chcę pociechy ani nieba, pogardzam potępieniem. Chcę cierpieć z
Ukochanym, Chrystusem się karmię, On we mnie żyje, nie mogę czynić ani
chcieć inaczej niż On. Święty, Święty, Święty.
Niech Serce Najświętsze udzieli nam płomienia świętej miłości.
Ofiarujemy się na znoje i trudy, i cierpienia, gotowi jesteśmy na krzyż dla
uczczenia Najświętszego Serca Pana naszego.
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Jeśli Pan Jezus mówi A, to chce, żeby powiedzieć B, C, .. i do samego
końca, cały alfabet. A jaki koniec? Koniec jest święta miłość i święte
zjednoczenie, w którym Pan Bóg oddaje wszystko swoje i Siebie, a dusza tak
samo.
MATKA BOŻA
Matkę Najświętszą obieram za opiekunkę w moich trudnościach. Chcę
Ją czcić osobnym nabożeństwem przez cały ciąg życia i całą wieczność.
Ta Matka Boska Częstochowska jest waszą Fundatorką. Pamiętajcie o
tym. Ona mnie prowadziła przez całe życie.
ZAWIERZENIE BOŻEJ OPATRZNOŚCI
Nie chciejmy się niepokoić, bo dobrego Pana mamy, który ma w ręku
wszystko, aż do najdrobniejszych szczegółów.
Zbytnia zapobiegliwość, to rzecz niestosowna, lepiej Zdrowaś Maryjo
zmówić na tę intencję.
Jak czego brakuje, to prosić i polecić Panu Jezusowi i być
najspokojniejszą, że On wszystkiemu zaradzi.
Wszystkie sprawy zdawać na Opatrzność Boską, która obmyśla i
najdrobniejsze szczegóły.
Nie ma się co martwić, tylko Panu Bogu wszystko polecić.
Sługa Boży ma być zawsze wesoły i spokojny, bo wie, że nad nim
opieka Boska.
Przyjmować wszystko co się zdarza i tego chcieć jako Woli Boskiej, to
są środki zbawienia.
Żadnych niepokojów nie chce Pan Bóg, ani o własną doskonałość też
nie, bo w końcu - jeśli chcesz coś dobrego, a nie możesz, Bóg jak uczynek
nagradza tę chęć.
Doznamy cudów Opatrzności Bożej, która czynić je będzie dla
naszych ubogich przez nasze ręce.

Wszystko małe i wielkie zdawać na Opatrzność Boską z całym
zaufaniem i pewnością.
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Antoniego,
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