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�Byæ dobrym jak chleb��
� trwa Rok �w. Brata Alberta

Rok �w. Brata Alberta rozpocz¹³ siê w Bo¿e
Narodzenie, 25 grudnia 2016 r. To okazja do
odkrycia na nowo charyzmatu aposto³a ubogich
� mówi¹ zakonnicy i �wieccy na�laduj¹cy
dzia³alno�æ Adama Chmielowskiego.

�Wielko�æ Brata Alberta wyrazi³a siê w tym, ¿e
potrafi³ poruszyæ innych, by nie pozostawali obojêt-
ni na los najbardziej opuszczonych, wyzwalaj¹c
ludzk¹ solidarno�æ i dobroczynno�æ� � powiedzia³
kard. Stanis³aw Dziwisz 25 grudnia w Katedrze na
Wawelu podczas Mszy �w., która by³a po³¹czona z
rozpoczêciem Roku �w. Brata Alberta.

Jak wskazuje przewodnicz¹cy Konferencji Epi-
skopatu Polski abp Stanis³aw G¹decki, Rok �w. Bra-
ta Alberta jest doskona³¹ kontynuacj¹ og³oszonego
przez papie¿a Franciszka Roku �wiêtego Mi³osier-
dzia i obchodzonego w Ko�ciele w Polsce Jubile-
uszu 1050-lecia Chrztu Polski. We wstêpie do nowe-
go programu duszpasterskiego metropolita poznañ-
ski podkre�la, ¿e w kontek�cie tegorocznego tema-
tu: �Id�cie i g³o�cie� � przyk³ad �w. Brata Alberta
stanie siê okazj¹ do uwiarygodnienia czynami mi³o-
sierdzia tego, co bêdziemy g³osiæ.

Dzie³em wspólnoty albertyñskiej na jubileusz jest otwar-
cie domu pos³ugi we Lwowie. Albertyni stworzyli tam przytu-
lisko dla 30 mê¿czyzn, ³a�niê dla bezdomnych oraz kuchniê,
która wydaje oko³o 300 posi³ków dziennie.  Powstanie tej pla-
cówki ma równie¿ wymiar symboliczny, poniewa¿ to w³a�nie
Lwów, zaraz po Krakowie, by³ miejscem pos³ugi Brata Alber-
ta. Placówki sióstr i braci zamkniête zosta³y w 1940 roku
przez ówczesn¹ stalinowsk¹ w³adzê.

Z kolei siostry albertynki przez specjaln¹ nowennê do
obchodów jubileuszu przygotowywa³y siê kilka lat. Material-
nym dzie³em roku ich patrona jest powo³ana przez siostry
fundacja �Po pierwsze cz³owiek�, której zadaniem jest pro-
wadzenie w Krakowie na ul. Woronicza jad³odajni, z której
codziennie korzysta ju¿ oko³o 200 ubogich. W placówce
prowadzone s¹ równie¿ spotkania formacyjne, konferencje
i rekolekcje. W obiekcie powstaj¹ tak¿e mieszkania trenin-
gowe dla kobiet z dzieæmi. Dziêki tej inicjatywie panie bêd¹
mog³y wyj�æ z bezdomno�ci i zacz¹æ nowe ¿ycie. Przy wspar-
ciu sióstr albertynek znajd¹ pracê i bêd¹ mog³y siê usamo-
dzielniæ.

Podczas Roku �wiêtego Brata Alberta w ca³ej Polsce
organizowane s¹ wystawy i spotkania przypominaj¹ce dzia-
³alno�æ Adama Chmielowskiego. Szczególne znacznie ma
wystawa przygotowana przez krakowskie Muzeum Archidie-
cezjalne. Zaprezentowane zosta³y na niej dzie³a Alberta
Chmielowskiego oraz pami¹tki zwi¹zane ze �wiêtym.

Do grobu �wiêtego pielgrzymuj¹ m.in. arty�ci, bezdom-
ni, podopieczni Fundacji im. Brata Alberta oraz uczniowie
szkó³ i wierni parafii, którym patronuje Adam Chmielowski.
Wszyscy przybywaj¹cy podczas jubileuszu do krakowskie-
go sanktuarium mog¹ uzyskaæ odpust zupe³ny.

Drodzy Czytelnicy!
Informujemy, ¿e kolejny numer gazety

parafialnej "Na Skale" uka¿e siê dopiero
w miesi¹cu SIERPNIU! Redakcja
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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 piel-
grzymki 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 rosyj-
skiej. W prymitywnych warunkach po-
lowych, bez �rodków znieczulaj¹cych
amputowano mu nogê, co zniós³ niezwy-
kle 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
malarskie, potem przeniós³ siê do Bel-

Adam Chmielowski � �w. Brat Albert: powstaniec, malarz,
�wiêty opiekun ubogich
Kim by³ �w. Brat Albert, có¿ niezwyk³ego by³o w tym niepozornym �szarym mnichu�, którego klasztorem sta³

siê �wiat materialnej i moralnej nêdzy? Czym zas³u¿y³ sobie na miano, którym okre�lali go wspó³cze�ni: �Najpiêk-
niejszy cz³owiek swojego pokolenia�?

gii i studiowa³ in¿ynieriê w Gan-
dawie, lecz powróci³ wkrótce do
malarstwa i ukoñczy³ Akademiê
Sztuk Piêknych w Monachium.
Wszêdzie, gdzie przebywa³, wy-
ró¿nia³ siê postaw¹ chrze�ci-
jañsk¹, a jego silna osobowo�æ
wywiera³a du¿y wp³yw na otocze-
nie. Po og³oszeniu amnestii w
1874 r. powróci³ do kraju. Zacz¹³
poszukiwaæ nowego idea³u ¿ycia,
czego wyrazem sta³o siê jego
malarstwo. Oparte dotychczas na
motywach �wieckich, zaczê³o
teraz czerpaæ natchnienie z tema-
tów religijnych.

Obraz Ecce Homo autor-
stwa �w. Brata Alberta Chmielow-
skiego Jeden z jego najlepszych
obrazów Ecce Homo jest owo-
cem g³êbokiego prze¿ycia tajem-
nicy bezgranicznej mi³o�ci Boga
do cz³owieka (obraz ten znajduje siê
obecnie w o³tarzu sanktuarium Brata
Alberta w Krakowie przy ulicy Woroni-
cza 10). Religijne obrazy Adama Chmie-
lowskiego przynios³y mu miano "polskie-
go Fra Angelico". Bez w¹tpienia du¿e
znaczenie w ¿yciu duchowym Adama
Chmielowskiego mia³y rekolekcje, któ-
re 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
zamiarem pozostania bratem zakon-
nym. Po pó³
roku, w stanie
silnej depresji,
opu�ci³ nowicjat.
Do stycznia
1882 roku leczy³
siê w zak³adzie
dla nerwowo cho-
rych w Kulparko-
wie ko³o Lwowa.
Nastêpnie prze-
bywa³ u swojego
brata na Podolu,
gdzie w atmosfe-
rze spokoju i mi-

³o�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 Kra-
kowa i zatrzyma³ siê przy klasztorze ka-
pucynów. Pieniêdzmi ze sprzeda¿y swo-
ich obrazów wspomaga³ najbiedniej-
szych. Jego pracownia malarska sta³a
siê przytuliskiem.

c.d. na str. 3

Jako cz³owiek wyj¹tkowego talentu, wra¿liwy
artysta, przez wiele lat poszukiwa³ Adam Chmielow-
ski coraz dojrzalszych wymiarów piêkna dobra i
prawdy. Znalaz³ je w drugim cz³owieku, i to w tym
najbiedniejszym, w którego twarzy dostrzeg³ znie-
wa¿one oblicze Chrystusa. W³a�nie to mistyczne prze-
¿ycie stanê³o u podstaw jego przemiany. Jak powie-
dzia³ o nim kard. Karol Wojty³a, "rzucony na kolana
przed majestatem Bo¿ym, upad³ na kolana przed
majestatem cz³owieka i to najbiedniejszego, najbar-
dziej upo�ledzonego, przed majestatem ostatniego
nêdzarza".



Tutaj zajmowa³ siê nêdzarzami i
bezdomnymi, widz¹c w ich twarzach
sponiewierane oblicze Chrystusa. Po-
zna³ warunki ¿ycia ludzi w tzw. ogrze-
walniach miejskich Krakowa. By³ to ko-
lejny moment prze³omowy w ¿yciu zdol-
nego i cenionego malarza. Z mi³o�ci do
Boga i ludzi Adam Chmielowski po raz
drugi zrezygnowa³ z kariery i obj¹³ za-
rz¹d ogrzewalni dla bezdomnych. Prze-
niós³ siê tam na sta³e, aby mieszkaj¹c
w�ród biedoty, pomagaæ im w d�wiga-
niu 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. Dok³adnie rok pó�-
niej z³o¿y³ �luby tercjarza
na rêce kard. Albina Du-
najewskiego. Ten dzieñ
jest jednocze�nie pocz¹t-
kiem dzia³alno�ci Zgroma-
dzenia Braci III Zakonu �w.
Franciszka Pos³uguj¹-
cych Ubogim, zwanego
popularnie "albertynami".
Przejê³o ono od zarz¹du
miasta opiekê nad ogrze-
walni¹ dla mê¿czyzn przy
ulicy Piekarskiej w Krako-
wie. W nieca³y rok pó�niej
brat Albert wzi¹³ równie¿
pod swoj¹ opiekê ogrze-
walniê dla kobiet, a grupa
jego pomocnic, którymi
kierowa³a siostra Bernar-
dyna Jab³oñska, sta³a siê
zal¹¿kiem "albertynek".

Formacja dla kan-
dydatów i kandydatek do
obu zgromadzeñ organizo-
wana by³a w domach pu-
stelniczych; najbardziej
znanym sta³a siê tzw. sa-

motnia 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
braci i 120 sióstr. Przyk³adem swego
¿ycia Brat Albert uczy³ wspó³braci i
wspó³siostry, ¿e trzeba byæ "dobrym jak
chleb". Zaleca³ te¿ przestrzeganie krañ-
cowego ubóstwa, które od wielu lat by³o
równie¿ jego udzia³em.

Zamieszka³ z nêdza-
rzami, dziel¹c ich warunki
¿ycia jako biedny w�ród
biednych, by drog¹ apostol-
stwa obecno�ci d�wigaæ
cz³owieka z nêdzy moralnej
i materialnej, pomagaæ od-

zyskiwaæ ludzka godno�æ
i podmiotowo�æ. Bê-

d¹c z ubogimi nie
udziela³ im lecz
dawa³ samego sie-

bie, gdy¿ rozumia³
dobrze Brat Albert,

¿e aby naprawdê po-
móc biednym, trzeba
staæ siê tak ubogim
jako oni i tak dobrym
jak chleb. Jak mówi³
"¿eby podeprzeæ ku-

lawy stó³, nie mo¿-
na go obci¹¿aæ,
pochyliæ siê trzeba
i z do³u podeprzeæ.
To samo z nêdz¹
ludzk¹".

Zmar³ w opinii �wiêto�ci, wynisz-
czony ciê¿k¹ chorob¹ i trudami ¿ycia w
przytu³ku, który za³o¿y³ dla mê¿czyzn,
25 grudnia 1916 r. w Krakowie. Pogrzeb
na Cmentarzu Rakowickim 28 grudnia
1916 roku sta³ siê pierwszym wyrazem
czci powszechnie mu oddawanej. �w.
Jan Pawe³ II beatyfikowa³ go 22 czerw-
ca 1983 r. na B³oniach krakowskich, a
kanonizowa³ 12 listopada 1989 r. w Wa-
tykanie. Jest patronem zakonów alber-
tynek i albertynów, a w Polsce tak¿e
artystów plastyków.

Postaci¹ brata Alberta, artysty,
który porzuci³ sztukê dla s³u¿by Bogu,
by³ zafascynowany Karol Wojty³a ju¿ w
latach swojej m³odo�ci. Tej postaci po-
�wiêci³ dramat "Brat naszego Boga",
napisany w latach 1944-1950. Sztukê
zaczêto wystawiaæ w polskich teatrach
zaraz po wyborze kard. Wojty³y na pa-
pie¿a. W 1997 r. na jej podstawie po-
wsta³ film w re¿yserii Krzysztofa Zanus-
siego pod tym samym tytu³em.

W ikonografii �w. Albert przedsta-
wiany jest w szarobr¹zowym p³aszczu
zakonnym. Ramieniem otacza ubogie-
go.

za: http://www.brewiarz.pl/czytelnia
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W pó³mroku ciemnej, ubogiej ka-
plicy - Chrystus o sinych d³oniach i krwa-
wi¹cych stopach, z przenikniêt¹ bólem,
wyostrzon¹ twarz¹. Nie patrzy na wcho-
dz¹cych, ze �miechem otrzepuj¹cych
buty ze �niegu czy b³ota. I czujesz na-
gle, ¿e jako� g³upio tak tupaæ, trzeba
by przyklêkn¹æ... Cicho siê robi, sk¹d-
ci� dochodz¹ tylko przeci¹g³e tony psal-
mów lub dalekie �miechy, dzwonki ja-
kie� czy kroki...

W stuletnich belkach �wierkowe-
go domostwa s³ychaæ jeszcze bicie ser-
ca Brata Alberta. To jego rêce i rêce jego
szarych braci uk³ada³y pierwsze ka-
mienne drogi w tej czê�ci Tatr, któr¹
zaledwie parê lat wcze�niej przyjaciel
�wiêtego - hr. W³adys³aw Zamoyski -
odkupi³ od rz¹du wêgierskiego. Dzi�
"Drog¹ �w. Brata Alberta" nazywa siê
trasa z Ku�nic na Kalatówki, choæ ten
w³a�nie odcinek zbudowano dopiero w
1938 r., na przyjazd prezydenta Mo�cic-
kiego. Pierwsi mieszkañcy, samotni na
Kalatówkach, chodzili bowiem wzd³u¿
potoku, zaginion¹ ju¿ dzi� �cie¿k¹.
Obecnie nie tylko siostry albertynki, ale
i t³umy turystów zd¹¿aj¹cych w kierun-
ku Hali Kondratowej zbaczaj¹ ze szla-
ku, by przez drewnian¹ bramê wej�æ na
krêt¹ le�n¹ drogê wiod¹c¹ do Pustelni.
Spragnieni zatrzymuj¹ siê przy kamien-
nej grocie ze �ródlan¹ wod¹, gdzie Brat
Albert kaza³ wyryæ sw¹ ulubion¹ modli-
twê "Bogu chwa³a...". Dalej dochodzi siê
do d³ugich zabudowañ zdobnych drew-
nian¹ galeryjk¹. Miêdzy rozmównic¹ a
pomieszczeniami wzniesionymi dla
sióstr chorych na gru�licê widnieje pro-
sta bry³a kaplicy, zwieñczona sygna-
turk¹. Na lewo - ma³y domek, w którym
Brat Albert mieszka³ jeszcze w 1916 r.,
parê dni przed �mierci¹. W tej chatce
wybudowanej dla jego go�ci urz¹dzono
mu celê (2 x 2 m), gdy w 1902 r. bracia
oddali Pustelniê Siostrom Albertynkom,
a sami zamieszkali nieco wy¿ej, na
"�pi¹cej Górce".

Wed³ug ustnego przekazu, tutej-
sza kaplica pw. �wiêtego Krzy¿a zbu-
dowana zosta³a wraz z Pustelni¹ wed³ug
projektu Stanis³awa Witkiewicza (senio-
ra), który nie tylko stworzy³ rys archi-

tektoniczny, lecz
tak¿e osobi�cie do-
gl¹da³ prac budow-
lanych. Kr¹¿y le-
genda, i¿ on to w³a-
�nie odnawia³ krucy-
fiks odnaleziony
przez Brata Alberta,
wzruszony do g³êbi
jego przejmuj¹cym
wyrazem.
Krucyfiks, zawieszony nad o³tarzem,
przykuwaj¹cy równie¿ dzi� oczy wier-
nych i mniej wiernych, poszukuj¹cych i
zbuntowanych, przywióz³ Brat Albert z
klasztoru Paulinów na Ska³ce. Chrystus
z pochylon¹ twarz¹... - to Jego "styl"
odkry³ i odtworzy³ �wiêty Brat. Odmalo-
wa³ w ikonie Ecce Homo i uciele�ni³
czynem, pochylaj¹c siê nad zdeptanym
w swej godno�ci cz³owiekiem - pochy-
laj¹c siê tak nisko, ¿e a¿ zamieszka³ z
"wydziedziczonymi" i "sta³ siê jednym
z nich". I zacz¹³ byæ "dobry jak chleb",
na wzór Bo¿ego Syna, który pod posta-
ci¹ Chleba "daje nam siê ca³y...".

Gdy do Brata Alberta do³¹czyli bra-
cia i siostry, a o przytuliska wo³a³y rów-
nie¿ inne miasta Galicji, Brat Albert
zacz¹³ zak³adaæ (za porad¹ �w. Rafa³a
Kalinowskiego) domy pustelnicze.
Pierwsze z nich powsta³y na wschodzie
- w Monastyrku, Bru�nie i Prusiu, lecz
ju¿ w 1898 r. rozpoczêto budowê Pu-
stelni w Zakopanem, gdzie hr. W³ady-
s³aw Zamoyski podarowa³ Bratu Alber-
towi kawa³ek lasu. Ten stary las, w któ-
rym zupe³nie gubi³y siê skromne drew-
niane zabudowania, uleg³ - niestety -
zniszczeniu podczas huraganu 6 maja
1968 r. Cudem chyba ocala³a wówczas
chatka, na któr¹ zwali³o siê a¿ 11 drzew.

Pustelnia na Kalatówkach za
¿ycia Brata Alberta pe³ni³a rolê nie tylko
duchowego serca albertyñskich zgroma-
dzeñ. By³a te¿ niezast¹pion¹ cz¹stk¹
ówczesnego zakopiañskiego �rodowi-
ska ludzi o szerokich horyzontach, za-
troskanych o los kultury narodowej. W
drewnianej chatce spotykali siê dawni
przyjaciele i nowi znajomi - bywa³ Wit-
kiewicz, Che³moñski i Wyczó³kowski,
Zamoyski i Szeptycki, ¯eromski, Luto-

s³awski, Limanowski i wielu innych. Im-
ponuj¹ca wielko�æ duszy i si³a osobo-
wo�ci Brata Alberta by³y magnesem
przyci¹gaj¹cym ludzi ró¿nego autora-
mentu, którzy znajdowali w nim przyja-
ciela i doradcê. A mo¿e, na równi z gali-
cyjskimi nêdzarzami, szukali te¿ po-
twierdzenia swej ludzkiej wielko�ci w
zetkniêciu z cz³owiekiem, który da³ siê
kszta³towaæ Mi³o�ci.

12 sierpnia 1902 r. (by³o to wów-
czas �wiêto �w. Klary) Pustelnia zosta-
³a uroczy�cie po�wiêcona i oddana do
u¿ytku Siostrom Albertynkom, dla któ-
rych przez jaki� czas pe³ni³a te¿ funk-
cjê domu generalnego i nowicjatu. Pierw-
sza prze³o¿ona generalna, cz³owiek wiel-
kiego serca i wra¿liwo�ci, Siostra Star-
sza Bernardyna, otworzy³a bramê Kala-
tówek tak¿e dla dzieci z przytulisk,
zw³aszcza chorych na gru�licê. Dzi� dla
Sióstr Albertynek Kalatówki to nadal
dom pustelniczy, ale i sanktuarium,
prawdziwa �wiêto�æ, ¿ywa relikwia po
�w. Bracie Albercie i b³. Siostrze Ber-
nardynie, któr¹ Jan Pawe³ II beatyfiko-
wa³ w Zakopanem w 1997 r.

Pustelnia odwiedzana rokrocznie
przez rzesze turystów przesta³a byæ
tajemniczym domkiem zagubionym
w�ród gór. Ka¿dy mo¿e przyj�æ pomo-
dliæ siê w kaplicy, zwiedziæ Izbê Pami¹-
tek i obejrzeæ celê Brata Alberta.Nie
ka¿dy jednak wie, ¿e za kaplic¹ "ze-
wnêtrzn¹" znajduje siê kaplica sióstr.
Pustelnia to nie skansen dla turystów -
¿yj¹ w niej nadal siostry, modl¹c siê i
ucz¹c na nowo przes³ania Brata Alber-
ta, by po rekolekcjach i odpoczynku
powracaæ do "s³u¿by Chrystusowi w
osobach najbiedniejszych".

Warto odwiedziæ - nie tylko w wakacje
Pustelnia na Kalatówkach

S. A. Koteja, albertynka, za: niedziela.pl


