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Nasi biskupi oraz polski parlament ogłosili bieżący rok Rokiem św. Brata Alberta. Oto obszerne fragmenty listu pasterskiego Episkopatu Polski wydanego
z tej okazji:
Sto lat temu w dzień Bożego Narodzenia 1916 r.,
gdy w południe dzwony wzywały do modlitwy Anioł
Pański, narodził się dla nieba św. Brat Albert, opiekun
nędzarzy i wydziedziczonych – „Brat naszego Boga”,
jak trafnie określił go Karol Wojtyła. Setna rocznica
śmierci stanowi dobrą okazję, by przybliżyć wszystkim tę niezwykłą postać poprzez ogłoszenie roku
2016/2017 Rokiem św. Brata Alberta. Rok poświęcony uczczeniu tego szczególnego Patrona Miłosierdzia
stanowi doskonałą kontynuację Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Ojciec ubogich, jak nazywamy
często św. Brata Alberta, może nas nauczyć jak w
praktyce wypełnić nakaz Jezusa: „Bądźcie miłosierni,
jak miłosierny jest wasz Ojciec w niebie”.
Kim był św. Brat Albert, cóż niezwykłego było w
tym niepozornym „szarym mnichu”, którego klasztorem stał się świat materialnej i moralnej nędzy? Czym
zasłużył sobie na miano, którym określali go współcześni: „Najpiękniejszy człowiek swojego pokolenia”?
Adam Chmielowski, bo
tak brzmi jego świeckie imię i
nazwisko, przyszedł na świat
20 sierpnia 1845 r. w Igołomi
pod Krakowem. Pochodził z
rodziny zubożałej szlachty.
Wcześniej stracił obojga rodziców – ojca, gdy miał 8 lat
a matkę, gdy miał 14. Z domu
rodzinnego wyniósł solidne
podstawy życia religijnego
oraz gorący patriotyzm. Na
tyle silny, że w siedemnastym roku życia jako jeden z
pierwszych zaciągnął się w szeregi powstania styczniowego. W bitwie pod Mełchowem 30 września
1863 r. został ciężko ranny w skutek czego amputowano mu nogę. Dozgonnie naznaczony został

stygmatem miłości Ojczyzny. Po klęsce powstania
musiał udać się na emigrację. Był to czas, kiedy zwrócił się w kierunku sztuki. Znawcy przedmiotu zaliczają go do prekursorów polskiego impresjonizmu.
Chmielowski uważał, że sztuka nie stanowi wartości
samej w sobie, lecz powinna służyć wartościom wyższym, z których na pierwszym miejscu stawiał wartości religijne. Pragnął „sztukę i talent i myśli Bogu na
chwałę poświęcić”.
W tym celu porzuca
świat i wstępuje do nowicjatu oo. jezuitów. Po kilkumiesięcznym pobycie w
zakonie odkrył, że Pan Bóg
przewidział dla niego inną
drogę powołania i misji.
Zwraca się w kierunku pogodnej duchowości św.
Franciszka z Asyżu. Spotkanie z nędzą ogrzewalni
miejskiej na krakowskim
Kazimierzu, z nieludzkimi
warunkami, w jakich przebywał tam tłum nędzarzy,
poruszyło go dogłębnie.
Postanowił, że ludzi tych w
tak przerażającym położeniu nie pozostawi samych
sobie i zdecydował się nimi zamieszkać. Wkrótce objął zarząd nad miejską ogrzewalnią i przekształcił ją w
przytulisko, gdzie każdy potrzebujący mógł znaleźć
pożywienie, dach nad głową a przede wszystkim miłosierne serce. Chcąc w pełni realizować swą misję,
25 sierpnia 1887 r. przywdział habit Trzeciego zakonu
św. Franciszka, od tego też czasu zaczął posługiwać
się nowym imieniem: Brat Albert. Aby sprostać tak
wymagającemu zadaniu, jakim była opieka nad rzeszą
ubogich, Brat Albert potrzebował współpracowników.
Tak powstała nowa wspólnota zakonna nazwana przez
Założyciela Braćmi Posługującymi Ubogim Trzeciego
Zakonu św. Franciszka, popularnie zwana albertynami. Za umowną datę powstania zgromadzenia przyjęto rok 1888.

W ogrzewalni męskiej w Krakowie

Trzy lata później habit zakonny przybrały pierwsze Siostry Posługujące Ubogim – siostry albertynki,
które podjęły się opieki nad ubogimi kobietami. Przytuliska stały się domami, gdzie ludzie bezdomni, nędzarze, niedołężni, żebracy, wyrobnicy bez zajęcia
znajdowali ratunek w swych ostatecznych potrzebach,
a w dalszym celu mogli uzyskać poprawę stanu materialnego przez dobrowolną pracę zarobkową.
Kardynał Wojtyła mówił: „Trzeba świadczyć
swoim człowieczeństwem, trzeba świadczyć sobą i tutaj Brat Albert jest dla nas wzorem nieporównanym.
Przecież on nie miał prawie żadnych środków, ślubował najsurowsze ubóstwo, nie dysponował żadnymi
funduszami, żadnymi gotowymi instytucjami, tylko
postanowił dawać siebie”.
***
Św. Brat Albert kierował się słowami:
„Trzeba być dobrym jak chleb, który dla każdego
leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie
ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny”.
„Patrzę na Jezusa w Eucharystii; czyż Jego miłość
mogłaby obmyśleć jeszcze coś piękniejszego? Skoro
jest Chlebem i my bądźmy chlebem. Skąpy jest ten,
kto nie jest jak On. Dawajmy siebie samych!”
„Jeżeliby cię zawołano do biedaka, idź natychmiast do niego, choćbyś był w świętym zachwyceniu,
gdyż opuścisz Chrystusa dla Chrystusa!”

