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Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison;
Chryste us³ysz nas, Chryste wys³uchaj nas;
Ojcze z nieba, Bo¿e, zmi³uj siê nad nami;
Synu, Odkupicielu �wiata, Bo¿e, zmi³uj siê nad nami;
Duchu �wiêty, Bo¿e, zmi³uj siê nad nami;
�wiêta Trójco, jedyny Bo¿e, zmi³uj siê nad nami;
�wiêta Maryjo, módl siê za nami;
�wiêty Bracie Albercie, módl siê za nami;
Ojcze ubogich, módl siê za nami
Opiekunie bezdomnych,
Bracie odrzuconych,
Orêdowniku opuszczonych,
Przyjacielu poszukuj¹cych,
Powierniku strapionych,
¯arliwy mi³o�niku Chrystusa,
Wierny czcicielu Bo¿ej Matki,
NIestrudzony na�ladowco �w. Franciszka,
Duchowy synu �w. Jana od Krzy¿a,
Bracie Albercie, gor¹co kochaj¹cy Ojczyznê,
Bracie Albercie, poszukuj¹cy prawdy i piêkna,
Bracie Albercie, wzorze cnót chrze�cijañskich,
Bracie Albercie, wra¿liwy na ludzkie cierpienie,
Bracie Albercie, pos³uszny Bo¿ym wezwaniom,
Bracie Albercie, kontempluj¹cy Bo¿e mi³osierdzie,
Bracie Albercie, pe³en wdziêczno�ci za mêkê Syna Bo¿ego,
Bracie Albercie, g³osz¹cy Chrystusow¹ mi³o�æ w obrazie Ecce Homo,
Bracie Albercie, przejêty dobroci¹ Jezusa w Eucharystii,
Bracie Albercie, porzucaj¹cy sztukê, by s³u¿yæ najmniejszym braciom Chrystusa,
Bracie Albercie, ubogi dla ubogich,
Bracie Albercie, odkrywaj¹cy w najbiedniejszym godno�æ Bo¿ego dziecka,
Bracie Albercie, odnawiaj¹cy zatarty obraz Chrystusa we wzgardzonych i grzesznych,
Bracie Albercie, d�wigaj¹cy upadaj¹cych i s³abych,
Bracie Albercie, s³u¿¹cy bli�nim jak Chrystusowi,
Bracie Albercie, dobry jak chleb, którym ka¿dy g³odny mo¿e siê nakarmiæ,
Bracie Albercie, ufaj¹cy Bo¿ej opatrzno�ci,
Bracie Albercie, wytrwa³y w modlitwie,
Bracie Albercie, wierny duchowi pokuty,
Bracie Albercie, rozmi³owany w Bogu,
Bracie Albercie, wspomagaj¹cy wszystkich, którzy id¹ Twoimi �ladami,
Baranku Bo¿y, który g³adzisz grzechy �wiata, przepu�æ nam, Panie
Baranku Bo¿y, który g³adzisz grzechy �wiata, wys³uchaj nas, Panie
Baranku Bo¿y, który g³adzisz grzechy �wiata, zmi³uj siê nad nami
Módl siê za nami, �w. Bracie Albercie,
- aby�my siê stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy siê:
Bo¿e bogaty w mi³osierdzie, Ty natchn¹³e� �w. Brata Alberta, aby dostrzeg³ w najbardziej ubogich i opuszczonych

zniewa¿one oblicze Twojego Syna. Spraw ³askawie, aby�my spe³niaj¹c dzie³a mi³osierdzia, za jego przyk³adem umieli byæ
braæmi wszystkich potrzebuj¹cych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania do �w. Brata Alberta
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Adam Chmielowski urodzi³ siê 20
sierpnia 1845 r. w Igo³omii pod Krako-
wem. Sze�æ dni pó�niej na chrzcie �w.
z wody dano mu imiona Adam Bernard.
W czasie uroczystego chrztu �w. 17
czerwca 1847 roku w warszawskim ko-
�ciele Matki Bo¿ej na Nowym Mie�cie
dodano jeszcze imiê Hilary. Pochodzi³
ze zubo¿a³ej rodziny ziemiañskiej. Jako
sze�cioletni ch³opiec zosta³ przez mat-
kê po�wiêcony Bogu w czasie pielgrzym-
ki do Mogi³y. Kiedy mia³ 8 lat, umar³ jego
ojciec, sze�æ lat pó�niej zmar³a matka.

Ch³opiec kszta³ci³ siê w szkole
kadetów w Petersburgu, nastêpnie w
gimnazjum w Warszawie, a w latach
1861-1863 studiowa³ w Instytucie Rolni-
czo-Le�nym w Pu³awach. Razem z m³o-
dzie¿¹ tej szko³y wzi¹³ udzia³ w Powsta-
niu Styczniowym. 30 wrze�nia 1863 roku
zosta³ ciê¿ko ranny w bitwie pod Me³-
chowem i dosta³ siê do niewoli rosyjskiej.
W prymitywnych warunkach polowych,
bez �rodków znieczulaj¹cych amputo-
wano mu nogê, co zniós³ niezwykle
mê¿nie. Mia³ wtedy 18 lat.

Przez pewien czas przebywa³ w
wiêzieniu w O³omuñcu, sk¹d zosta³ zwol-
niony dziêki interwencji rodziny. Aby
unikn¹æ represji w³adz carskich, wyje-
cha³ do Pary¿a, gdzie podj¹³ studia ma-
larskie, potem przeniós³ siê do Belgii i
studiowa³ in¿ynieriê w Gandawie, lecz
powróci³ wkrótce do malarstwa i ukoñ-
czy³ Akademiê Sztuk Piêknych w Mo-
nachium. Wszêdzie, gdzie przebywa³,
wyró¿nia³ siê postaw¹ chrze�cijañsk¹,

a jego silna osobowo�æ wywiera³a du¿y
wp³yw na otoczenie. Po og³oszeniu
amnestii w 1874 r. powróci³ do kraju.
Zacz¹³ poszukiwaæ nowego idea³u ¿ycia,
czego wyrazem sta³o siê jego malarstwo.
Oparte dotychczas na motywach �wiec-
kich, zaczê³o teraz czerpaæ natchnie-
nie z tematów religijnych.

Obraz Ecce Homo autorstwa �w.
Brata Alberta Chmielowskiego Jeden z
jego najlepszych obrazów Ecce Homo
jest owocem g³êbokiego prze¿ycia ta-
jemnicy bezgranicznej mi³o�ci Boga do
cz³owieka (obraz ten znajduje siê obec-
nie w o³tarzu sanktuarium Brata Alberta
w Krakowie przy ulicy Woronicza 10).
Religijne obrazy Adama Chmielowskie-
go przynios³y mu miano "polskiego Fra
Angelico". Bez w¹tpienia du¿e znacze-
nie w ¿yciu duchowym Adama Chmie-
lowskiego mia³y rekolekcje, które odby³
u jezuitów w Tarnopolu.

W 1880 r. nast¹pi³ duchowy zwrot
w jego ¿yciu. Bêd¹c w pe³ni si³ twór-
czych porzuci³ malarstwo i liczne kon-
takty towarzyskie i maj¹c 35 lat wst¹pi³
do nowicjatu jezuitów w Starej Wsi z za-
miarem pozostania bratem zakonnym.
Po pó³ roku, w stanie silnej depresji, opu-
�ci³ nowicjat. Do stycznia 1882 roku le-
czy³ siê w zak³adzie dla nerwowo cho-
rych w Kulparkowie ko³o Lwowa. Nastêp-
nie przebywa³ u swojego brata na Podo-
lu, gdzie w atmosferze spokoju i mi³o-
�ci powróci³ ca³kowicie do równowagi
psychicznej. Zafascynowa³a go ducho-

wo�æ �w. Franciszka z Asy¿u, zapozna³
siê z regu³¹ III zakonu i rozpocz¹³ dzia-
³alno�æ tercjarsk¹, któr¹ pragn¹³ upo-
wszechniæ w�ród podolskich ch³opów.
Wkrótce ukaz carski zmusi³ go do
opuszczenia Podola.

W 1884 r. przeniós³ siê do Krako-
wa i zatrzyma³ siê przy klasztorze ka-
pucynów. Pieniêdzmi ze sprzeda¿y swo-
ich obrazów wspomaga³ najbiedniej-
szych. Jego pracownia malarska sta³a
siê przytuliskiem. Tutaj zajmowa³ siê
nêdzarzami i bezdomnymi, widz¹c w ich
twarzach sponiewierane oblicze Chry-
stusa. Pozna³ warunki ¿ycia ludzi w tzw.
ogrzewalniach miejskich Krakowa. By³
to kolejny moment prze³omowy w ¿yciu
zdolnego i cenionego malarza. Z mi³o-
�ci do Boga i ludzi Adam Chmielowski
po raz drugi zrezygnowa³ z kariery i obj¹³
zarz¹d ogrzewalni dla bezdomnych.
Przeniós³ siê tam na sta³e, aby miesz-
kaj¹c w�ród biedoty, pomagaæ im w d�wi-
ganiu siê z nêdzy nie tylko materialnej,
ale i moralnej.

25 sierpnia 1887 roku Adam
Chmielowski przywdzia³ szary habit ter-
cjarski i przyj¹³ imiê brat Albert. Dok³ad-
nie rok pó�niej z³o¿y³ �luby tercjarza na
rêce kard. Albina Dunajewskiego. Ten
dzieñ jest jednocze�nie pocz¹tkiem
dzia³alno�ci Zgromadzenia Braci III Za-
konu �w. Franciszka Pos³uguj¹cych
Ubogim, zwanego popularnie "albertyna-
mi". Przejê³o ono od zarz¹du miasta
opiekê nad ogrzewalni¹ dla mê¿czyzn
przy ulicy c.d. na str. 3

�WIÊTY BRAT ALBERT



�wiêty Bracie Albercie
Patronie biedaków i artystów, �wiêty Braie Alberie, ulituj siê nad

niedol¹ jednych i drugich, bo na równi s¹ g³odni albo w sensie fizycznym,
bo brak im �rodków do godziwego ¿ycia, albo w sensie duchowym, bo
³akn¹ Piêkna, którego nigdy nie sposób doznaæ do syta.

Ka¿dy cz³owik ubogi, chory, nieszczê�liwy têskni za tym Chlebem,
o którym Ty mówi³e�, o chlebie cz³owieczej dobroci, wielkoduszno�ci
i mi³o�ci bli�niego. To jest w³a�nie owo niedo�cignione Piêkno, za któ-
rym ka¿dy têskni, a nikt go nie potrafi do koñca ogarn¹æ i wyraziæ lub
przedstawiæ. Ustrze¿ nas, �wiêty malarzu i opiekunie ubóstwa przed znie-
chêceniem w naszym d¹¿eniu do wolno�ci, której nie sposób uzyskaæ nie
zmierzaj¹c do �wiêto�ci. Czym jeste�my lepsi jako ludzie, tym jeste�my
bardziej wolni, tym mo¿emy byæ bardziej twórczy. tak by³o i z Tob¹, nasz
�wiêty Patronie:
- Ty, który walczy³e� o wolno�æ Ojczyzny p³ac¹c za to cierpieniem.
- Ty, który stara³e� siê w swych obrazach wyraziæ �wiêto�æ i tajemnicê
Boga p³ac¹c za to cierpieniem.
- Ty, który odkrywszy Oblicze Chrystusa w ubogich i udrêczonych, posze-
d³e� za Nim kulej¹c.
Wypro� nam u Boga ³askê wolno�ci wewnêtrznej, spraw, aby wszystko,
co jest naszym dzie³em czy to umys³u, czy r¹k, a zmierza ku Bogu, u³a-
twia³o nam czyniæ innych lepszymi. Wstawiaj siê za nami, gdy w¹tpimy.

Ucz nas i�æ dalej nawey - jak Ty - kulej¹c, gdy ustajemy. B¹d� z nami zawsze, Bracie, jak by³e� ze swymi
wspó³czesnymi teraz i na zawsze.

Piekarskiej w Krakowie. W nieca-
³y rok pó�niej brat Albert wzi¹³ równie¿
pod swoj¹ opiekê ogrzewalniê dla ko-
biet, a grupa jego pomocnic, którymi
kierowa³a siostra Bernardyna Jab³oñska,
sta³a siê zal¹¿kiem "albertynek".

Formacja dla kandydatów i kandy-
datek do obu zgromadzeñ organizowa-
na by³a w domach pustelniczych; naj-
bardziej znanym sta³a siê tzw. samot-
nia na Kalatówkach pod Zakopanem.
Nowicjat by³ surowy, aby zawczasu z
¿ycia w tych zgromadzeniach mog³y
wycofaæ siê osoby s³absze. Do trudnej
pracy potrzeba bowiem by³o ludzi wy-
j¹tkowo zahartowanych zarówno fizycz-
nie, jak i moralnie. Przytuliska znajdu-
j¹ce siê pod opiek¹ albertynów i alber-
tynek by³y otwarte dla wszystkich po-
trzebuj¹cych, bez wzglêdu na narodo-
wo�æ czy wyznanie, zapewniano pomoc
materialn¹ i moraln¹, stwarzano chêt-
nym mo¿liwo�ci pracy i samodzielnego
zdobywania �rodków utrzymania.

Albert by³ cz³owiekiem rozmodlo-
nym, pokutnikiem. Odznacza³ siê hero-
iczn¹ mi³o�ci¹ bli�niego, dziel¹c los z
najubo¿szymi i pragn¹c przywróciæ im
godno�æ. Pomimo swego kalectwa wie-
le podró¿owa³, zak³ada³ nowe przytuli-
ska, sierociñce dla dzieci i m³odzie¿y,
domy dla starców i nieuleczalnie cho-
rych oraz tzw. kuchnie ludowe. Za jego
¿ycia powsta³o 21 takich domów, gdzie
potrzebuj¹cy otaczani byli opiek¹ 40 bra-

ci i 120 sióstr. Przyk³adem
swego ¿ycia Brat Albert uczy³
wspó³braci i wspó³siostry, ¿e
trzeba byæ "dobrym jak
chleb". Zaleca³ te¿ przestrze-
ganie krañcowego ubóstwa,
które od wielu lat by³o równie¿
jego udzia³em.

Zmar³ w opinii �wiêto-
�ci, wyniszczony ciê¿k¹ cho-
rob¹ i trudami ¿ycia w przy-
tu³ku, który za³o¿y³ dla mê¿-
czyzn, 25 grudnia 1916 r. w
Krakowie. Pogrzeb na Cmen-
tarzu Rakowickim 28 grudnia
1916 roku sta³ siê pierwszym
wyrazem czci powszechnie
mu oddawanej. �w. Jan
Pawe³ II beatyfikowa³ go 22
czerwca 1983 r. na B³oniach
krakowskich, a kanonizowa³
12 listopada 1989 r. w Waty-
kanie. Jest patronem zako-
nów albertynek i albertynów,
a w Polsce tak¿e artystów pla-
styków.

Postaci¹ brata Alberta,
artysty, który porzuci³ sztukê dla s³u¿-
by Bogu, by³ zafascynowany Karol Woj-
ty³a ju¿ w latach swojej m³odo�ci. Tej
postaci po�wiêci³ dramat "Brat nasze-
go Boga", napisany w latach 1944-1950.
Sztukê zaczêto wystawiaæ w polskich
teatrach zaraz po wyborze kard. Wojty-
³y na papie¿a. W 1997 r. na jej podsta-

wie powsta³ film w re¿yserii Krzysztofa
Zanussiego pod tym samym tytu³em.

W ikonografii �w. Brat Albert przed-
stawiany jest w szarobr¹zowym p³asz-
czu zakonnym. Ramieniem otacza ubo-
giego.

Ecce Homo

za: www.brewiarz.pl
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PONIEDZIA£EK  23.01.17
  8.00 + Franciszka (greg.)
18.00 + Józef (26 r.�m.)

WTOREK 24.01.2017
  8.00 8.00 + Józef  Apryjas � intencja od

bratowej
18.00

�RODA 25.01.2017
  8.00 + Franciszka (greg.)
18.00 Nowenna do MB Nieust. Pomocy

CZWARTEK 26.01.2017
  8.00 + Franciszka (greg.)
18.00 + Józef Apyjas � intencja od
Micha³a i Agnieszki Kukla

PI¥TEK 27.01.2017
  8.00 Dziêkczynna w 7 rocznicê urodzin

Juliana z pro�b¹ o zdrowie, Bo¿e
b³ogos³awieñstwo i opiekê Matki
Bo¿ej

15.00 Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
18.00 + Józef Apyjas � intencja od Piotra

Kukli

SOBOTA 28.01.2017
  8.00  ++ Zdzis³aw, Helena, Stanis³aw
18.00  Dziêkczynna za otrzymane ³aski

z pro�b¹ o dalsze b³og. Bo¿e dla
Tomasza Paj¹ka i ca³ej rodziny

NIEDZIELA 29.01.2017
  8.00 ++ Helena, W³adys³aw Patryn
  9.30 O b³ogos³awieñstwo Bo¿e,

potrzebne ³aski i wiarê dla
siostrzeñców

11.00 + Franciszka (greg.)
12.00
13.00 + Anna Zuba (4 r.�m.),

+ Wanda Pasternak (28 r.�m.)
18.00 + Jan Pociej (kolejna r.�m.)

INTENCJE MSZY �W.
23.02.2017 - 29.01.2017

IX Rok Wielkiej Nowenny Fatimskiej
DROGA PRZEZ SERCE.

PRZYMIERZE SERC JEZUSA,
MARYI, NASZYCH.

W Polsce Dzieñ Babci i Dziadka obchodzone s¹ 21 i 22 stycznia. �wiêta te
maj¹ w naszym kraju ju¿ ponad 30-letni¹ tradycjê. Jest to czas, kiedy wnukowie
mog¹ podziêkowaæ swoim dziadkom za wszystko co dla nich zrobili, za ich opiekê
i troskê. Zobacz, jak i kiedy inne kraje dziêkuj¹ dziadkom?

Jak i kiedy obchodzony jest Dzieñ Dziadków w Bu³garii?
W Bu³garii obchodzi siê jedynie Dzieñ Babci. �wiêto to, nazwane "Babin

den", wed³ug kalendarza juliañskiego obchodzone by³o 8 stycznia. Obecnie, zgod-
nie z kalendarzem gregoriañskim, �wiêto babæ wypada w Bu³garii tak samo jak w
Polsce, czyli 21 stycznia. Mimo to wiêksza czê�æ kraju obchodzi �wiêto babci 20
stycznia. Interesuj¹ce jest to, ¿e w dniu babci �wiêtuj¹ tak¿e bu³garskie mamy ze
swoimi dzieæmi. W dniu tym w bu³garskich wsiach ca³a uwaga skupia siê na dziec-
ku, które urodzi³o siê w ostatnim roku. Wówczas matka tego dziecka odwiedza
wraz ze swym potomkiem swoich krewnych, obdarowuje ich prezentami i ¿yczy
im zdrowia i wszelkiej pomy�lno�ci.

Historia Dnia Dziadków w USA
�wiêto Dziadków ma w USA do�æ burzliw¹ historiê. Gospodyni domowa -

Marian Lucille Herndon McQuade, pochodz¹ca z Zachodniej Wirginii d¹¿y³a do
przekonania spo³eczeñstwa, ¿e dzieñ, który w ca³o�ci by³by po�wiêcony osobom
starszym jest bardzo potrzebny. Apeluj¹c o wprowadzenie tego �wiêta gospodyni
domowa chcia³a zwróciæ uwagê ludzi na los osób starszych, które przebywaj¹ w
domach opieki oraz na ich samotno�æ. Pocz¹tkowo uda³o jej siê wprowadziæ to
�wiêto w rodzinnym stanie, gdzie obchodzono Dzieñ Dziadków od roku 1973. W
roku 1978 prezydent Jimmy Carter ustanowi³ ten dzieñ �wiêtem ogólnonarodo-
wym. Dzieñ Dziadków obchodzony jest w USA w pierwsz¹ niedzielê po �wiêcie
Pracy, które to �wiêto z kolei obchodzone jest w pierwszy poniedzia³ek wrze�nia.
Amerykañski Dzieñ Dziadków jest wiêc �wiêtem ruchomym.

Dlaczego Japonia nie obchodzi Dnia Dziadków?
Japonia jest krajem, w którym ludzie starsi traktowani s¹ z nale¿nymi im

honorami. W kraju tym nie obchodzi siê co prawda dnia Babci czy Dnia Dziadka,
ale niezmiennie od 1966 roku Japoñczycy �wiêtuj¹ Dzieñ Szacunku dla Wieku.
�wiêto to obchodzone jest 15 wrze�nia. Japonia jest krajem, w którym osoby
starsze darzone s¹ niezwyk³ym szacunkiem i w³a�nie dlatego mo¿na powiedzieæ,
¿e Dzieñ Dziadków obchodzony jest przez ca³y rok. Szacunkiem obdarzaj¹ dziad-
ków przewa¿nie ludzie m³odzi, dla których starsi s¹ autorytetem w kwestii ¿ycia i
moralno�ci.

Kiedy obchodzony jest Dzieñ dziadków w innych krajach?
•we Francji obchodzi siê Dzieñ Dziadków w pierwsz¹ niedzielê marca;
•we W³oszech Dzieñ Babci i Dziadka przypada na 2 pa�dziernika, w dniu,
kiedy obchodzone jest ko�cielne �wieto Anio³ów Stró¿ów;

•w Holandii �wiêto dziadków jest �wiêtem ruchomym;
•w Brazylii dziadkowie �wiêtuj¹ 26 lipca;
•w Wielkiej Brytanii Dzieñ Babci �wiêtuje siê 11 lutego;
•w Meksyku �wiêto dziadków obchodzi siê w czerwcu.

Jak i kiedy obchodzony jest Dzieñ Babci i Dziadka
na �wiecie?

Wszystkim Babciom i Dziadkom
w Dniu ich �wiêta

¿yczymy
wszelkiego b³ogos³awieñstwa Bo¿ego,

zdrowia, szczê�cia, rado�ci
i pociechy ze swoich wnuków.
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