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Zbierzcie pozosta³e u³omki...

B³ogos³awiony, kto nie zw¹tpi… (por Mt 11,6)

W NUMERZE

Adwent, który prze¿ywamy, jest
obrazem ca³ego naszego ¿ycia. Jest to
czas kontrastów – z jednej strony otaczaj¹ nas ciemnoœci w przyrodzie,
z drugiej jaœnieje b³yszcz¹ce œwiat³o
nadziei lampionów roratnich. Z jednej
strony przenika nas uczucie têsknoty
za przyjœciem Jezusa Zbawiciela; z drugiej w sercu rozlewa siê radoœæ,
bo przecie¿ Jezus ju¿ przyszed³ i nieustannie przychodzi. Jednoczeœnie
oczekujemy na Jego Œwiêta Bo¿ego
Narodzenia, a zarazem zdajemy sobie
sprawê, ¿e On przyjdzie ponownie,
aby nas zabraæ z tego œwiata. I przypominamy sobie s³owa wyrzutu Chrystusa skierowane do ludzi: „Czy Syn
Cz³owieczy znajdzie wiarê na ziemi,
gdy przyjdzie?” (£k 18,8). I te z dzisiejszej ewangelii, skierowane do wys³añców Jana Chrzciciela: „B³ogos³awiony, kto we mnie nie zw¹tpi!”
(Mt 11,6).
To piêkne b³ogos³awieñstwo staje siê dla mnie inspiracj¹ do niniejszego rozwa¿ania. Jak¿e wa¿na jest w naszym ¿yciu wiara! Warto postawiæ
sobie kilka pytañ: Czy wierzê, ¿e Chrystus ¿yje i dzia³a w moim ¿yciu? Czy
nie prze¿ywam chwil zw¹tpienia
w Chrystusa? I dlaczego tak siê dzieje? W jaki sposób unikaæ takich myœli
i pokus? W jaki sposób mieæ wiarê
mocn¹, nieulêknion¹, pewn¹?
„B³ogos³awiony, kto we mnie nie
zw¹tpi…” Pan Jezus zapowiada,
¿e przyjdzie na œwiat czas zw¹tpienia.
Przyjdzie czas, kiedy wyznawanie wiary nie bêdzie powszechne, a mo¿e nawet niewielu siê ostoi przy Chrystusie. Czy to ju¿ jest dziœ? Tego nie
wiemy, bo przecie¿ jeszcze ci¹gle wie-

lu trwa w wierze, przynajmniej w naszej OjczyŸnie. Ale jak jest gdzie indziej? W krajach zachodniej Europy,
w krajach bogatych, gdzie na imiê Jezusa nie zgina siê kolano, ale wprost
przeciwnie, imiê to budzi za¿enowanie,
niechêæ lub nawet nienawiœæ? A czy
u nas jest tak dobrze? Te¿ ju¿ wielu
nie wierzy, bluŸni, naœmiewa siê z Jezusa i wierz¹cych. Liczba praktykuj¹cych rodzin spad³a ju¿ chyba poni¿ej
po³owy. „Czy Syn Cz³owieczy znajdzie wiarê na ziemi, gdy przyjdzie?”
Nie mo¿emy jednak poddaæ siê
zniechêceniu. Prorok dziœ wo³a: „Pokrzepcie rêce os³ab³e. Wzmocnijcie
kolana omdla³e. Powiedzcie ma³odusznym – Odwagi!” (Iz 35,3-4). Pan
chce dzia³aæ w naszym ¿yciu, chce do
nas przychodziæ i nawadniaæ such¹
glebê naszego serca.
Serce ka¿dego z nas jest jakby
uprawn¹ rol¹, w któr¹ Bóg sieje ziarno
s³owa. Na ¿yznej ziemi ziarno wydaje
plony, na ziemi skalistej usycha. Czasem serce cz³owieka jest jak pustynia,
twarda, kamienista, sucha, bez ¿adnej
nadziei na wzrost roœlin. Do pustyni
Pismo œwiête porównuje serce cz³owieka, który nie przyjmuje, odrzuca
s³owo Bo¿e. Mo¿e i w nas chwilami
pojawia siê taki stan, ¿e jesteœmy pustyni¹, ¿e jesteœmy twardzi jak g³az na
Bo¿e wezwanie. Widzimy w œwiecie
tylko to, co z³e: grzech, niedolê, nienawiœæ, k³amstwo, gniew, nieczystoœæ.
O, tam ktoœ kogoœ zabi³, terroryœci zrobili jatkê z ludzi, inny zwyrodnialec
wiêzi³ i zabija³ dzieci – wniosek – Boga
nie ma! Jednoczeœnie nie dostrzegamy œladów dzia³ania Boga. Widzimy
tylko argumenty ludzi bezbo¿nych,
którzy daj¹ upust swojej frustracji pokazuj¹c i che³pi¹c siê tym, co plugawe. Wtedy serce staje siê pustyni¹;
objawia siê to zanikiem modlitwy, radoœci, pokoju.
Na szczêœcie Bo¿y siewca ma mo¿liwoœæ podlania tej pustyni naszego
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serca swoj¹ ³ask¹ i nadziej¹. Przychodzi o¿ywczy deszcz natchnienia Bo¿ego, deszcz dobroci od ludzi i s³uchania s³owa Bo¿ego, i wtedy takie
serce o¿ywa. Zakwita jak pó³pustynia
na obrze¿ach Izraela, gdzie na wiosnê
zakwitaj¹ piêkne i kolorowe kwiaty
(por. Iz 35,1). Pozbywamy siê zw¹tpienia, nape³niamy siê ³ask¹ i radoœci¹.
Dostrzegamy uzdrowionych przez
Boga, uratowanych od œmierci, ocalonych od rozpaczy, obmytych z grzechu. To jest o¿ywienie os³ab³ych ramion i omdla³ych dusz. To jest czas
³aski i zbawienia.
I taki w³aœnie jest dla nas Adwent.
Wpatrujemy siê w œwiate³ko lampionu i przypominamy sobie, ¿e jest ¿ycie
wieczne. Dostrzegamy roratkê i figurê
Niepokalanej i zauwa¿amy, ¿e jest
z nami ta, która uwierzy³a we wszystko, w ka¿de s³owo od Pana. S³yszymy
proroków, Jana Chrzciciela, rozwa¿amy g³os nadziei p³yn¹cy od nich i oto
wszystko staje siê nowe, idziemy ku
zbawieniu, ku nagrodzie.
„Oto zobacz¹ chwa³ê Pana, wspania³oœæ naszego Boga” (Iz 35,2). My
j¹ dostrzegamy w uporz¹dkowanym
kosmosie, w piêknie stworzeñ, w potêdze morza, nawet w ró¿norodnoœci
p³atków œniegu, a jeszcze bardziej
w doskona³oœci bytu ludzkiego, w mi³oœci i poœwiêceniu œwiêtych, w cudach zdzia³anych przez Boga wokó³
nas i w nas, w ka¿dym nawróceniu
grzesznika, we wszystkich okruchach
mi³oœci, których pe³ny jest œwiat. To
jest chwa³a Pana, której nie mo¿e zakryæ przed nami nawet najwiêksze zgorszenie. Uwierzmy, umocnijmy nasz¹
nieraz w¹t³¹ wiarê, idŸmy dalej z Chrystusem, bo On jest bardzo blisko nas,
królestwo Bo¿e jest w ju¿ w sercu tych,
którzy uwierzyli. IdŸmy z radoœci¹ na
spotkanie Pana! „B³ogos³awiony,
kto nie zw¹tpi”, ten bêdzie szczêœliwy w królestwie Bo¿ym.
ks. Tomasz Grzywna
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ROK Œwiêtego Brata Alberta
(Adama Chmielowskiego)

Nowy Rok Duszpasterski podsuwa nam postaæ œw. Brata Alberta, który przed za³o¿eniem Zgromadzenia
Sióstr Albertynek i Braci Albertynów,
nosi³ nazwisko Adam Chmielowski,
który urodzi³ siê 20 sierpnia 1845 roku,
a zmar³ 25 grudnia 1916 roku, a wiêc
sto lat temu. W Bo¿e Narodzenie rozpoczynamy obchodzenie Roku Œwiêtego Brata Alberta, którego nazywano „Najpiêkniejszym cz³owiekiem
pokolenia”, „Szarym Bratem”, „Polskim Biedaczyn¹”, „Bratem wszystkich
ludzi”, „Patronem trudnego prze³omu”, „Cz³owiekiem dobrym jak chleb”
czy „Bratem naszego Boga. Przy opracowywaniu tego artyku³u korzysta³
bêdê z „ChiTu” nr 28 (2016).
W tym¿e ciekawie wydanym „Chicie” znajdujemy mnóstwo ciekawego
materia³u, w którym odnajdujemy wyj¹tkow¹ postaæ wielkiego œwiêtego
Polaka, który ¿yj¹c w swoim czasie
umia³ odczytaæ znaki czasu. Mo¿na
powiedzieæ nieco upraszczaj¹c zagadnienie, ¿e trafi³ w spo³eczne zapotrzebowanie. Pomoc niesiona biednym,
ma³o powiedziane, najbiedniejszym
z biednych, zawsze budzi pewnego rodzaju uznanie, czasem mo¿e politowanie, czasem chêæ niesienia pomocy,
a zawsze mo¿liwoœæ refleksji, ¿e w ka¿dej sytuacji mo¿na nieœæ pomoc ludziom biednym nazywanym czêsto
ludŸmi marginesu spo³ecznego.
Spójrzmy na „Kalendarium ¿ycia
Adama Chmielowskiego – œw. Brata
Alberta:
20.08.1845 – narodziny Adama Chmielowskiego w Igo³omi k. Krakowa;
26.08.1845 – chrzest z wody;
17.06.1847 – dope³nienie ceremonii
chrztu œwiêtego Adama w koœciele
Nawiedzenia najœwiêtszej Maryi Panny w Warszawie na Nowym Mieœcie;

1853 – pierwsza spowiedŸ i Komunia
œw. Adama;
25.08.1853 – œmieræ Wojciecha Chmielowskiego – ojca Adama (pochowanego na Pow¹zkach w Warszawie);
1855/56 – pobyt w Gimnazjum Realnym w Warszawie;
28.08.1859 – œmieræ Józefy z Borzys³awskich Chmielowskiej, matki
Adama;
1862/63 – studia w Instytucie Politechnicznym i Rolno – Leœnym w Pu³awach;
22/23/01.1863 – wybuch powstania
styczniowego, do którego przy³¹czy³
siê Adam;
30.09.1863 – bitwa pod Me³chowem
(kielecczyzna). Adam zostaje ciê¿ko
raniony, a nastêpnego dnia ma miejsce amputacja jego lewej nogi;
1864/65 – pobyt w Pary¿u;
1865/66 – studia w klasie rysunków
w Warszawie;
1866/67 – studia in¿ynierskie w Gandawie, których nie ukoñczy³;
1868/69 – drugi pobyt w Pary¿u;
1870/74 – studia na Akademii Sztuk
Piêknych w Monachium;
1875/77 – dzia³alnoœæ artystyczna
w Warszawie. Mieszka z Witkiewiczem, Che³moñskim i Piotrowskim;
1879 – pobyt we Lwowie, gdzie mieszka z Leonem Wyczó³kowski. Zaczyna
malowaæ obraz „Ecce Homo”;
24.09.1880 – wst¹pienie do zakonu jezuitów w Starej Wsi;
5.04.1881 – opuszczenie Zakonu
Jezuitów z powodu choroby i podjêcie leczenia;
1882/84 – pobyt u brata Stanis³awa
w Kudryñcach. Adam maluje szereg
pejza¿y podolskich. Zapoznaje siê
z postaci¹ œw. Franciszka z Asy¿u.
Zostaje cz³onkiem III Zakonu œw. Franciszka i gorliwym jego propagatorem;
Jesieñ 1884 – wydalenie z granic zaboru rosyjskiego przez w³adze carskie
pod groŸb¹ zsy³ki na Sybir. Wyje¿d¿a
do Krakowa, gdzie styka siê ze zbiorowiskiem najwiêkszej nêdzy;
25.08.187 – ob³óczyny w kaplicy Loretañskiej u braci kapucynów w Krakowie i zmiana imienia: Adam Chmielowski staje siê Bratem Albertem. To
daje pocz¹tek Zgromadzenia Braci

Pos³uguj¹cym Ubogim, zwanych póŸniej albertynami;
25.08.1888 – z³o¿enie pierwszych œlubów zakonnych na rêce kard. Albina
Dunajewskiego;
1888 – Brat Albert przekszta³ca „Ogrzewalniê miejsk¹” na Kazimierzu w Krakowie na „Przytulisko”. W kolejnych
latach zak³ada podobne przytuliska we
Lwowie, Przemyœlu, Stanis³awowie,
Jaros³awiu, Tarnowie i Kielcach;
20.06.1889 – uroczystoœæ Bo¿ego Cia³a. Pierwsze spotkanie Brata Alberta
z przysz³ymi albertynkami: Ann¹ Lubañsk¹ i Mari¹ Silukowsk¹;
15.01.1891 – ob³óczyny pierwszych
siedmiu albertynek w kaplicy biskupa
krakowskiego, co daje pocz¹tek Zgromadzeniu Sióstr Albertynek Pos³uguj¹cych Ubogim;
13.08.1896 – przyjêcie do zgromadzenia Marii Jab³oñskiej, póŸniejszej
b³. S. Bernardyny;
1898 – budowa pustelni na Kalatówkach w Zakopanem;
25.12.1916 – œmieræ Brata Alberta
w Krakowie, przy ul. Krakowskiej 43;
28.12.1916 – pogrzeb Brata Alberta na
Cmentarzu Rakowickim w Krakowie;
15.09.1932 – pierwsza ekshumacja
zw³ok Brata Alberta;
5.11.1934 – rozpoczêcie prac przygotowawczych do procesu beatyfikacyjnego Brata Alberta;
11.11.1938 – nadanie Bratu Albertowi
przez prezydenta RP Ignacego Moœcickiego poœmiertnie Wielkiej Wstêgi Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zas³ugi w dzia³alnoœci
niepodleg³oœciowej i na polu pracy
spo³ecznej;
23.12.1946 – wznowienie procesu
beatyfikacyjnego w Krakowie przez
ks. kard. Adama Stefana Sapiehê;
31.05.1949 – druga ekshumacja i przeniesienie zw³ok Brata Alberta do krypty w koœciele oo. Karmelitów w Krakowie, ul. Rakowicka 18;
8.02.1950 – zamkniêcie Procesu Informacyjnego;
20.01.1977 – og³oszenie Dekretu o heroicznoœci cnót Czcigodnego S³ugi
Bo¿ego Brata Alberta przez papie¿a
Paw³a VI;
22.06.1983 – beatyfikacja Brata Alber-
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ta w Krakowie na B³oniach przez Jana
Paw³a II;
25.06.1983 – przewiezienie relikwii
B³ogos³awionego z koœcio³a oo. Karmelitów Bosych do Domu Generalnego Sióstr Albertynek w Krakowie,
ul. Woronicza 10;
30.06.1985 – uroczyste przeniesienie
relikwii b³. Brata Alberta do nowo wybudowanego koœcio³a Ecce Homo;
12.11.1989 – kanonizacja b³. Brata Alberta w Rzymie przez Jana Paw³a II”1.
Œwiêty Brat Albert, cz³owiek dobry jak chleb
Zanim dojdziemy do stwierdzenia
widocznego w tytule, trzeba nam przynajmniej w zarysie poznaæ ¿ycie i dzia³alnoœæ naszego Œwiêtego, który by³
powstañcem, malarzem, zakonnikiem,
cz³owiekiem poszukuj¹cym swojego
miejsca na ziemi i ca³kowicie oddanym
najbiedniejszym2.
Adam Chmielowski, bo tak brzmi
jego imiê i nazwisko, urodzi³ siê w Igo³omi pod Krakowem, w dniu 20 sierpnia 1845 roku. Ojciec jego by³ urzêdnikiem, a matka zajmowa³a siê domem.
Adam maj¹c lat osiem, zosta³ osierocony; zmar³ mu ojciec. Matka zabiega³a o to, aby syn zdoby³ odpowiednie wykszta³cenie, wiêc wys³a³a go na
naukê do Petersburga, do szko³y wojskowej, co podoba³o siê jej synowi.
Tam pozna³ i dobrze opanowa³ jêzyk
rosyjski. Matka jednak obawiaj¹c siê,
aby syn nie zatraci³ ducha polskoœci,
zabra³a go z tej szko³y i zapisa³a do
gimnazjum w Warszawie. Zapracowana matka wkrótce zmar³a. Adam pozosta³ sam. Wychowaniem jego zajê³a siê
ciota Petronela Chmielowska. Jak mogliœmy przeczytaæ w „Kalendarium”
Adam studiowa³ w Instytucie Rolniczo – Leœnym, w Pu³awach, bra³ udzia³
w manifestacjach patriotycznych oraz
anga¿owa³ siê w dzia³alnoœæ konspiracyjn¹. Wielce znacz¹cym wydarzeniem jego ¿ycia by³ udzia³ w powstaniu styczniowym 1863 roku. W jednej
z dwóch bitew, w których uczestniczy³,
straci³ nogê i dosta³ siê do niewoli rosyjskiej. Mia³ wtedy osiemnaœcie lat
i przed nim by³o ¿ycie. Do koñca ¿ycia
nosi³ protezê, co utrudnia³o mu poruszanie siê, choæ biografowie pisz¹, ¿e
porusza³ siê zrêcznie, a nawet jeŸdzi³
na ³y¿wach.
Dochodzi do wniosku, ¿e jego
¿yciowym powo³aniem bêdzie malarstwo. Wyje¿d¿a wiêc do Pary¿a, gdzie
podejmuje studia w tym zakresie.

Z Pary¿a przenosi siê do Gandawy, do
Belgii, gdzie studiuje in¿ynieriê. Studia te jednak nie poci¹ga³y go, wiêc
wraca do malarstwa, do Monachium,
gdzie koñczy czteroletni¹ Akademiê
Sztuk Piêknych. Tu da³ siê poznaæ jako
doskona³y krytyk malarski, a nade
wszystko jako wspania³y cz³owiek,
pe³en osobistego uroku, kultury
i ¿yczliwoœci wzglêdem drugich.
Po studiach wraca do kraju, do
Warszawy, gdzie spotyka wielu wybitnych, znacz¹cych ludzi, obracaj¹cych siê w krêgach artystycznych. Tam
poznaje m. in. znan¹ i podziwian¹ aktorkê, Helenê Modrzejewsk¹. Z pasja
oddaje siê malarstwu. Wtedy po namalowa³ obraz o tematyce religijnej,
pt. „Wizja œw. Ma³gorzaty”. W tym
czasie pracuje te¿ nad najbardziej znanym obrazem „Ecce Homo” – „Oto
Cz³owiek”, który – jeœli mo¿na tak powiedzieæ – sta³ siê jego wizytówk¹.
24 wrzeœnia 1880 roku, niespodziewanie dla swoich wielbicieli, wstêpuje do zakonu jezuitów, do „naszej” Starej Wsi. Ma ju¿ 35 lat. Motyw swojej
decyzji opisa³ w liœcie do Heleny Modrzejewskiej. Uj¹³ to w takich s³owach:
„Wst¹pi³em do zakonu, za kilka dni
dostanê sukniê jezuick¹, tê s³awn¹
czarn¹ sukienkê, pod któr¹ tylu œwiêtych zwyciê¿a³o œwiat i siebie, a tylu
bohaterów krwi¹ siê obla³o za Boga
i wiarê. Ju¿ nie mog³em d³u¿ej znosiæ
tego z³ego ¿ycia, którym nas œwiat
karmi, nie mog³em ju¿ d³u¿ej tego ciê¿kiego ³añcucha nosiæ. Œwiat jak z³odziej wydziera co dzieñ i w ka¿dej godzinie wszystko dobre z serca,
wykrada mi³oœæ dla ludzi, wykrada
spokój i szczêœcie, kradnie nam Boga
i niebo. Dla tego wszystkiego wstêpujê do zakonu; je¿eli duszê bym straci³, có¿by mi zosta³o?”
Adam Chmielowski, to cz³owiek
poszukuj¹cy swojego miejsca w ¿yciu.
Cz³owiekowi, który bywa³ w znakomitej œmietance towarzyskiej, obcuj¹c
z ludŸmi, którzy nadawali ton ¿yciu,
prze¿ywaj¹c wszystkie jego barwy
i odcienie, nie by³o ³atwo zostawiæ to
wszystko i ubraæ ciê¿ki, zgrzebny
habit przepasawszy siê bia³ym sznurem. Zostawiæ wszystko, znamienitych
kolegów malarzy, ich przyjaŸnie,
a zaj¹æ siê biednymi i bezdomnymi, to
heroizm. Jak wiele mówi¹ nam takie nazwiska, jak: Stanis³aw Witkiewicz,
Józef Che³moñski, Aleksander Gierymski czy Leon Wyczó³kowski. Zna³ siê

nawet ze s³ynn¹ polsk¹ aktork¹, Helen¹ Modrzejewsk¹, do której pisa³
wstêpuj¹c do zakonu jezuitów,
z którego jednak zrezygnowa³ b¹dŸ te¿
poradzono mu, aby szuka³ dla siebie
innej drogi ¿ycia. Wczuwaj¹c siê
w jego decyzjê to mo¿na powiedzieæ,
¿e to wielki realista, który bardzo trzeŸwo i odpowiedzialnie patrzy na ¿ycie.
On wie doskonale, co jest ostatecznym celem ¿ycia cz³owieka na ziemi:
zbawienie duszy. Czy w malarskiej
œmietance towarzyskiej rozmawiano
na te tematy? Ne rozmawiano! Oni ¿yli
innym duchem, jakby w innej epoce,
zupe³nie odmiennej od swojego kolegi, Adama. Porównanie do œrodowisk
w jakich bywa³, bo przecie¿ bywa³ nie
tylko z kolegami – malarzami, ale ludŸmi ró¿nych profesji, stanów i zawodów, by³o niekorzystne dla jego wra¿liwej duszy. Rodzi³o rozterki, niepokój.
Jak opisaæ ¿ycie przystojnego, dwudziestoletniego m³odzieñca, który
z bujn¹ fryzur¹, patrzy m¹drym wzrokiem gdzieœ w dal, jakby wypatrywa³
drogi swojego ¿ycia. On widzi coœ
wiêcej i coœ dalej.
Zrezygnowa³ z zakonu jezuitów,
bo prze¿y³ za³amanie nerwowe, co uj¹³
po latach: „Nie postrada³em zmys³ów,
ale przechodzi³em okropne mêki i katusze i skrupu³y najstraszliwsze”. Id¹c
za znamienitym mistykiem, œw. Janem
od Krzy¿a, by³a to „ciemna noc oczyszczenia duszy”, o czym Adam wiedzia³.
Depresja dawa³a znaæ o sobie, wiêc
leczy siê w zak³adzie dla nerwowo chorych, w Kulparkowie, ko³o Lwowa,
a nastêpnie udaje siê do swojego brata, na Podole. Tam w ciszy i spokoju,
wróci³ do równowagi psychicznej.
Tam zafascynowa³a go duchowoœæ œw.
Franciszka z Asy¿u i staje siê tercjarzem III zakonu franciszkañskiego.
Ukaz carski zmusza go do opuszczenia tego miejsca, wiêc Adam przenosi
siê do Krakowa, gdzie zatrzyma³ siê
przy klasztorze ojców kapucynów.
Z funduszy jakie posiada³ ze sprzedanych obrazów wspiera³ najbiedniejszych, a jego pracownia sta³a siê przytuliskiem dla nêdzarzy i bezdomnych.
Poznaje ¿ycie od strychów, podwórek,
piwnic, noclegowni, gdzie gromadz¹
siê bezdomni. Widzi w nich sponiewierane oblicze Chrystusa. Zagl¹da do
tzw. ogrzewalni miejskich. Có¿ móg³ im
pomóc? Pomaga³ im na w³asn¹ rêkê.
To by³ zasadniczy prze³om w jego
¿yciu. Swoje miejsce znalaz³ wœród bie-
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daków. Mo¿na o nim tak przeczytaæ:
„Pewnego wieczoru, wracaj¹c
z balu, wst¹pi³ wraz z przyjació³mi do
ogrzewalni przy ulicy Piekarskiej. By³a
to noclegownia, w które bezdomni
mogli siê schroniæ przed mrozem.
Panuj¹ce tam warunki przywodzi³y
na myœl piek³o. Wstrz¹œniêty tym widokiem Adam Chmielowski podj¹³ najwa¿niejsz¹ decyzjê w swoim ¿yciu:
zapragn¹³ pozostaæ wœród tych ludzi i
zorganizowaæ im godne warunki do
¿ycia. Postanowienie to sta³o siê pocz¹tkiem zupe³nie nowej egzystencji.
Zamiast eleganckiego ubrania Adam
Chmielowski nosi³ samodzia³owy,
zgrzebny habit, który sam dla siebie
zaprojektowa³ – szary i skromny, aby
nie wyró¿nia³ siê zbytnio z otoczenia.
Zdawa³ sobie sprawê, ¿e tylko w ten
sposób mo¿e staæ siê wiarygodnym
dla tej rzeszy rozbitków ¿yciowych.
Ob³óczyny Adama odby³y siê 25
sierpnia 1887 roku w krakowskim koœciele kapucynów. Przysz³y œwiêty
przyj¹³ imiê Brat Albert, na pami¹tkê
Alberta Avogardo, ucznia œw. Franciszka z Asy¿u. Rok póŸniej z³o¿y³
œluby zakonne. Mia³ ju¿ wówczas kilku pomocników, z którymi pocz¹tkowo mieszka³ na Ska³ce u paulinów,
póŸniej zaœ w ogrzewalni, przeniesionej z ulicy Piekarskiej do nieco lepszych warunków – na ulicê Krakowsk¹. Podpisa³ te¿ umowê
z krakowskim magistratem, który pozwoli³ mu kwestowaæ na ulicach miasta. Z tej ja³mu¿ny Brat Albert utrzymywa³ siebie i swoich podopiecznych.
Jego marzeniem by³o znalezienie dla
bezdomnych jakiegoœ zajêcia, pracy,
która pomog³aby im odzyskaæ ludzka
godnoœæ. Uruchomi³ wiêc wytwórniê
mebli giêtych oraz warsztaty, w których ubodzy pracowali na potrzeby
przytuliska.
Zapewniwszy podstawow¹ opiekê mê¿czyznom, Brat Albert zatroszczy³ siê o opuszczone kobiety. Nie móg³
oczywiœcie pos³aæ do kobiecego schroniska braci, modli siê wiêc gor¹co, by
na jego drodze pojawi³y siê kobiety,
którym móg³by powierzyæ to trudne
zadanie. I tak te¿ siê sta³o. W czerwcu
1889 roku do Krakowa przyjecha³y
Anna Lublañska i Maria Silukowska,
uciekinierki z przeœladowanego pod
wzglêdem religijnym Podlasia. Spotka³y Brata Alberta i, zafascynowane jego
stylem ¿ycia, zapragnê³y z nim wspó³pracowaæ. Zaprosi³y ze swych rodzin-

nych okolic jeszcze piêæ kobiet i 15
stycznia 1891 roku 7 pierwszych sióstr
w kaplicy ks. kard. Albina Dunajewskiego przywdzia³o albertyñskie
habity.
Przytuliska znajduj¹ce siê pod
opiek¹ albertynów i albertynek by³y
otwarte dla wszystkich potrzebuj¹cych, bez wzglêdu na narodowoœæ czy
wyznanie, zapewniano w nich pomoc
materialn¹ i moraln¹, stwarzano chêtnym mo¿liwoœci pracy i samodzielnego zdobywania œrodków na utrzymanie”.
Dalej równie¿ bêdê korzysta³
z owego „Chitu”:
„Zgromadzenia rozwija³y siê szybko. Powstawa³y nowe domy – przytuliska we Lwowie, Sokalu, Przemyœlu,
Stanis³awowie, Jaros³awiu, Tarnowie,
Kielcach. Brat Albert du¿o podró¿owa³, kr¹¿¹c pomiêdzy oddanymi mu
pod opiekê domami. W czasie jednej
z tych podró¿y pozna³ w Horyñcu siostrê Bernardynê Jab³oñsk¹, wybitn¹
prze³o¿on¹ Zgromadzenia Sióstr
Albertynek.
Aby dopomóc siostrom i braciom,
wyczerpanym ciê¿ka prac¹ i podatnym
wskutek tego na choroby, a tak¿e znu¿enie psychiczne i duchowe, Brat
Albert postanowi³ wybudowaæ pustelniê, w której jego podopieczni mogliby wypoczywaæ i nabieraæ si³. Pierwsze pustelnie powsta³y we wschodniej
czêœci Galicji, a w 1898 roku powsta³a
najbardziej znana, na Kalatówkach
w Zakopanem. Przyk³adem swego
¿ycia Brat Albert uczy³ wspó³braci
i siostry, ¿e trzeba byæ „dobrym jak
chleb”. Zaleca³ te¿ przestrzeganie krañcowego ubóstwa, które od wielu lat
by³o równie¿ jego udzia³em.
Kiedy wybuch³a I wojna œwiatowa, warunki ¿ycia sta³y siê jeszcze ciê¿sze. Brat Albert przemêczony nieustannym wysi³kiem podupada³ na
zdrowiu. Kryzys nast¹pi³ w grudniu
1916 roku. W Bo¿e Narodzenie,
25 grudnia, Brat Albert zmar³, ¿egnany p³aczem wszystkich braci i sióstr
oraz ubogich i sierot.
Œw. Jan Pawe³ II beatyfikowa³ go
22 czerwca 1983 roku na B³oniach
w Krakowie, a kanonizowa³ 12 listopada 1989 roku w Watykanie. Œwiêty
Brat Albert jest patronem zakonów albertynek i albertynów, a tak¿e artystów
plastyków.
Postaci¹ Brata Alberta – artysty,
który porzuci³ sztukê dla s³u¿by Bogu

– Karol Wojty³a by³ zafascynowany
ju¿ w latach swojej m³odoœci. Tej postaci poœwiêci³ dramat pt. „Brat naszego Boga”, napisany w latach 19441950. Sztukê zaczêto wystawiaæ
w polskich teatrach zaraz po wyborze
kard. Wojty³y na papie¿a. W 1997 roku
na jej podstawie powsta³ film w re¿yserii Krzysztofa Zanussiego pod tym
samym tytu³em”.
Jan Pawe³ II o œw. Bracie Albercie
Warto by³oby siêgn¹æ po homilie
Jana Paw³a II wypowiedziane podczas
beatyfikacji i kanonizacji Brata Alberta. W tym miejscu jednak, za stron¹
internetow¹ uka¿ê fragmenty myœli
ks. kard. Wojty³y, a potem Papie¿a,
na jego temat.
„Brat Albert (...) Nie tylko s³u¿y³
ubogim, ale sam sta³ siê jednym z nich,
gdy¿ oni stali siê dla niego ¿yw¹ ikon¹
Chrystusa - Ecce Homo” - œw. Jan
Pawe³ II
Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II, podczas audiencji dla Polaków w dniu kanonizacji Brata Alberta (12 XI 1989 r.),
ukaza³ Œwiêtego jako „aposto³a swoich czasów”. Nastêpnie papie¿ zgromadzonym pielgrzymom postawi³ pytanie: „Czy tak¿e naszych? Co nam
mówi jego wyniesienie na o³tarze dzisiaj?”Tak¿e i w dzisiejszych czasach
ubóstwo materialne, a jeszcze bardziej
moralne, nie tylko jest problemem bardzo aktualnym, ale i przera¿aj¹cym.
Co wiêcej, w zmaterializowanym i zlaicyzowanym œwiecie brakuje szacunku dla ludzkiej godnoœci.Œwiêty Brat
Albert uwa¿a³, ¿e „wielk¹ rzecz¹ jest
cz³owiek” i ¿e „w cz³owieku wykolejonym trzeba ratowaæ godnoœæ ludzk¹”.
Dlatego zaczyna³ od zaspokojenia
pierwszych niezbêdnych potrzeb ludzkich, œwiadczy³ mi³osierdzie wzglêdem
cia³a, a dopiero póŸniej dociera³
do dusz ludzkich, podnosz¹c ich stan
moralny.Jan Pawe³ II kanonizuj¹c Brata Alberta przypomnia³, ¿e dokona³a
siê ona w roku prze³omu dla Polski
(1989). „Czy ten, który — id¹c za
Chrystusem — pomaga³ ludziom
dŸwigaæ siê, odzyskiwaæ ludzk¹ godnoœæ i podmiotowoœæ, stawaæ siê wspó³twórcami wspólnego dobra spo³eczeñstwa — nie jest nam dany jako znak
i jako patron tego trudnego prze³omu?” - pyta³ papie¿.Poruszaj¹c problem odbudowy dobra wspólnego
w ojczyŸnie, œw. Jan Pawe³ II przypomnia³ zasadê solidarnoœci i wspó³od-
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powiedzialnoœci spo³ecznej. I w tym
miejscu ukaza³ œw. Brata Alberta jako
patrona naszych trudnych czasów,
który swym przyk³adem uczy, ¿e dobro wspólne jest owocem nie tylko
sprawiedliwoœci, ale te¿ mi³oœci bezinteresownej wzglêdem bliŸnich znajduj¹cych siê w potrzebie:„Chodzi, jak to
ju¿ kiedyœ zosta³o powiedziane, o odbudowanie wymiaru dobra wspólnego w ¿yciu spo³eczeñstwa. Wed³ug
nauki spo³ecznej Koœcio³a dobro
wspólne — w³aœnie dobro wspólne —
jest tym, które zabezpiecza dobro ka¿dego uczestnika wspólnoty. Zabezpiecza zaœ w sposób suwerenny, czyli
odpowiadaj¹cy godnoœci osoby:
uczestnicz¹c w tworzeniu dobra wspólnego, ka¿dy równoczeœnie jest szafarzem dobra w³asnego. Ta kategoria
„w³asnego” (czyli w³asnoœci) nale¿y
do praw ludzkiej osoby” - mówi³ Jan
Pawe³ II.Zatem i czasy wspó³czesne
wo³aj¹ o œwiadczenie mi³osierdzia
chrzeœcijañskiego. Dlatego Ojciec
Œwiêty swoje przes³anie kanonizacyjne do Polaków zakoñczy³ pragnieniem,
by „Œwiêty Brat Albert, który dla
wszystkich by³ dobry jak chleb, dopomóg³ wszystkim Polakom do odzyskania wzajemnej dobroci i aby sta³
siê ¿ywym kamieniem w budowaniu
(...) cywilizacji mi³oœci na naszej ojczystej ziemi i wszêdzie”.Nie by³o to œwiadectwo rewolucji,nie by³o to œwiadectwo protestu;by³o to œwiadectwo
mi³oœci,s³u¿by i oddania bez reszty.Kard. K. Wojty³a (Kraków, 23 XI
1973)*Jesteœ jednak¿e straszliwie niepodobny do tego, którym jesteœNatrudzi³eœ siê w ka¿dym z nich.Zmêczy³eœ siê œmiertelnie.Wyniszczyli Ciê -To
siê nazywa mi³osierdzie.Przy tym pozosta³eœ piêkny.Najpiêkniejszy z synów ludzkich.Takie piêkno nie powtórzy³o siê ju¿ nigdy póŸniej -O, jakie¿
trudne piêkno, jak trudne.Takie piêkno nazywa siê Mi³osierdzie.Karol
Wojty³a, “Brat naszego Boga”.*Ta
postaæ wci¹¿ daje wielkie œwiadectwo,
nie dezaktualizuje siê, wci¹¿ trwa to
wielkie œwiadectwo jego ¿ycia, jego
trudu, jego pos³annictwa.Kard.
K. Wojty³a (Kraków, 15 IX 1967)*Brat
Albert (...) G³êboko rozumia³ tê prawdê, która jest w³aœciwoœci¹ i w³asnoœci¹ samego Chrystusa; trzeba byæ
ubogim, a¿eby innych ubogacaæ. Trzeba nie mieæ, nie posiadaæ, a¿eby innych obdarzaæ...Kard. K. Wojty³a
(Kraków, 10 IV 1970)*Naœladowca

œw. Franciszka z Asy¿u, jak to zreszt¹
potwierdzaj¹ dokumenty procesu
rzymskiego, cz³owiek niezwyk³ej duchowej g³êbi, poniek¹d duchowy syn
œw. Jana od Krzy¿a, a nade wszystko
s³uga ubogich, najbardziej upoœledzonych. Szary Brat przeszed³ ulicami
Krakowa dobrze czyni¹c, daj¹c œwiadectwo Ewangelii Jezusa Chrystusa,
opowiadaj¹c ca³ym swoim ¿yciem
osiem b³ogos³awieñstw - nie s³owami,
ale ¿yciem.Kard. K. Wojty³a (Kraków,
1 II 1977 Jest w tej postaci coœ, co
g³êboko odpowiada trudnoœciom i niepokojom naszych czasów. Jest jakieœ
œwiadectwo dane Chrystusowi, Jego
Ewangelii, dane cz³owiekowi, na które
te w³aœnie czasy w szczególny sposób czekaj¹.Kard. K. Wojty³a (Kraków, 1 II 1977).*Adam Chmielowski
by³ uczniem gotowym na ka¿de wezwanie swego Mistrza i Pana.Ojciec
Œwiêty Jan Pawe³ II (Rzym 12 XI
1989)*W tej niestrudzonej, heroicznej pos³udze na rzecz najbardziej upoœledzonych i wydziedziczonych, znalaz³ ostatecznie sw¹ drogê. Znalaz³
Chrystusa. Przyj¹³ Jego jarzmo i brzemiê. Nie by³ tylko „mi³osiernikiem”.
Sta³ siê jednym z tych, którym s³u¿y³.
Ich bratem. Szary brat.Ojciec Œwiêty
Jan Pawe³ II (Rzym 12 XI 1989)*Czy
ten, który - id¹c za Chrystusem - pomaga³ ludziom dŸwigaæ siê, odzyskiwaæ ludzk¹ godnoœæ i podmiotowoœæ,
stawaæ siê wspó³twórcami wspólnego dobra spo³eczeñstwa - nie jest nam
dany jako znak i jako patron tego trudnego prze³omu?Ojciec Œwiêty Jan
Pawe³ II (Rzym 12 XI 1989)*¯yczê,
aby ten œwiêty,który by³ dla wszystkich „dobry jak chleb”,dopomóg³
wszystkim Polakomdo odzyskania
wzajemnej dobroci.Ojciec Œwiêty Jan
Pawe³ II (Rzym 12 XI 1989)*W dziejach polskiej duchowoœci œw. Brat Albert posiada wyj¹tkowe miejsce. Dla
mnie jego postaæ mia³a znaczenie decyduj¹ce, poniewa¿ w okresie mojego
w³asnego odchodzenia od sztuki, od
literatury i od teatru, znalaz³em w nim
szczególne duchowe oparcie i wzór
radykalnego wyboru drogi powo³ania.Jan Pawe³ II, „Dar i Tajemnica”
Kraków 1996Z Listu Ojca Œwiêtego
Jana Paw³a II do Sióstr i Braci Zakonnych Œw. Brata Alberta z okazji Jubileuszu 150 - lecia urodzin Œwiêtego
Za³o¿yciela:Jest to œwiêty o duchowoœci urzekaj¹cej zarówno swym bogactwem, jak i sw¹ prostot¹.*Brat Albert

(...) Nie tylko s³u¿y³ ubogim, ale sam
sta³ siê jednym z nich, gdy¿ oni stali
siê dla niego ¿yw¹ ikon¹ Chrystusa Ecce Homo.*Postaæ Brata Alberta jest
bardzo bliska naszym czasom. Dzisiaj
wiele mówi siê i pisze o „cywilizacji
mi³oœci”, o potrzebie “opcji preferencyjnej na rzecz ubogich”. Œw. Brat
Albert nie pisa³ uczonych traktatów
na ten temat. On po prostu pokaza³,
jak trzeba mi³osierdzie czyniæ.*[Brat
Albert] pokaza³, ¿e kto chce prawdziwie czyniæ mi³osierdzie, musi sam staæ
siê „bezinteresownym darem” dla drugiego cz³owieka.*S³u¿yæ bliŸniemu, to
wed³ug niego [Brata Alberta] przede
wszystkim dawaæ siebie – „byæ dobrym, jak chleb”.
Opinie o œw. Bracie Albercie
Jedn¹, z piêkniejszych opinii
o œw. Bracie Albercie, z tych, którzy
go znali jest wypowiedŸ Adolfa
Nowaczyñskiego, który napisa³ o nim
ksi¹¿kê i zatytu³owa³ „Najpiêkniejszy
cz³owiek mego pokolenia”. Dalej pisa³
o nim: „W ¿yciorysie tego cz³owieka
ani nic dodawaæ, upiêkszaæ, br¹zowiæ,
srebrzyæ, z³ociæ zdaje siê nie trzeba.
Na to ¿ycie z³o¿y³o siê wszystko, co
najpiêkniejsze: rycerskoœæ, artyzm, patriotyzm, mi³osierdzie, mêstwo, sztuka, ofiarnoœæ. (…) To, o czym To³stoj
marzy³ i do czego rwa³ siê, to wszystko A. Chmielowski ca³kiem spokojnie,
bez cienia teatralizacji zrealizowa³. Poszed³ w s³u¿bê maluczkim, od kolebki
wydziedziczonym, do¿ywotnio bezrobotnym, najubo¿szym, bez orêdzi i bez
manifestów, cicho i bezg³oœnie”. On
„dostrzega³ zniewa¿ane oblicze Pana
Jezusa w twarzach ludzi cierpi¹cych,
wyœmianych i opuszczonych”. Brat
Albert „w swojej s³u¿bie szed³ tam,
gdzie potrzeby by³y najwiêksze, a nikt
siê nie bra³ za ratunek” (M. Kaczmarzyk). „Im wiêcej kto opuszczony, z tym
wiêksz¹ mi³oœci¹ s³u¿yæ mu trzeba, bo
samego Pana Jezusa zbola³ego w osobie tego ubogiego ratujemy” (Cz. Lewandowski). „Dawa³ siebie bliŸnim
z wdziêcznoœci za Chleb Eucharystyczny, ¿yw¹ obecnoœæ Chrystusa. Braciom i siostrom mówi³, ¿e dla zjednoczenia z Bogiem trzeba poœwiêciæ
wszystko. Sam wykorzysta³ dane mu
przez Boga talenty i hojnie je rozdawa³” (s. Michaela Faszcza). Rozmówczyni podkreœla, ¿e Adam w swoim
¿yciu przechodzi³ przez wiele bolesnych doœwiadczeñ, a¿ po za³amanie,
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a¿ po ciemnoœci duszy. Jêzykiem mistyków mo¿na powiedzieæ, ¿e „umar³
w nim stary cz³owiek”, a narodzi³ siê
nowy. To nie mog³o dokonaæ siê bezboleœnie. „Ukrzy¿owany Chrystus
poprowadzi³ Adama w g³¹b swojego
cierpienia, pozwoli³ mu doœwiadczyæ
udrêk i samotnoœci, a przez to ukszta³towa³ jego serce, uczyni³ zdolnym do
wspó³odczuwania i dzielenia swojego
¿ycia z cierpi¹cymi braæmi”. Te przymioty, zebrane w ca³oœci, z³o¿y³y siê
na aureolê œwiêtoœci.
Swoj¹ duchowoœæ opiera³ na Obliczu Chrystusa z dziedziñca Pi³ata, kiedy ten wyrzek³ widz¹c Go cierpi¹cym,
zeszpeconym – „Oto Cz³owiek”. Obraz ten malowa³ przez kilka lat kontempluj¹c Oblicze Chrystusa. Poruszaj¹ca jest jego modlitwa: „Patrzê na Jezusa
w Eucharystii; czy¿ Jego mi³oœæ mog³aby obmyœleæ jeszcze coœ piêkniejszego? Skoro jest Chlebem i my b¹dŸmy chlebem. Sk¹py jest ten, kto nie
jest jak On. Dawajmy siebie samych”.
Dalej mówi: „Im wiêcej kto opuszczony, z tym wiêksz¹ mi³oœci¹ s³u¿yæ mu
trzeba, bo samego Pana Jezusa w osobie tego¿ zbola³ego ratujemy”
(Cz. Lewandowski). Jêzykiem biblijnym siê posi³kuj¹c, mo¿na powiedzieæ,
¿e œw. Brat Albert by³ takim duchowym alpinist¹, który „wychodzi³” na
góry modlitwy, kontemplacji, gdzie po
kontakcie z Panem Najwy¿szym schodzi³ na padó³ p³aczu i niezmordowanie
pomaga³ w powrocie do pe³ni cz³owieczeñstwa tym, którzy „zabrudzili”
obraz Bo¿y w sobie.
Brat Albert by³ cz³owiekiem uduchowionym, bezinteresownym i bardzo wiele od siebie wymagaj¹cym.
To by³ heros ducha. Œw. Brat Albert,
to cz³owiek wielkiego serca przepe³nionego mi³osierdziem. W oparciu
o ca³e bogactwo myœli teologicznej
Nowego Testamentu mo¿emy powiedzieæ, ¿e mi³osierdzie to wra¿liwoœæ,
litoœæ i wspó³czucie dla ka¿dej nêdzy
ludzkiej. Nie wystarczy o tym wiedzieæ, ale przyj¹æ s³owa Chrystusa
wzywaj¹ce ka¿dego z nas do postawy
mi³osiernej: „B¹dŸcie mi³osierni, jak
Ojciec wasz jest mi³osierny”.
Dobrze te s³owa odczyta³
œw. Brat Albert. Jego mi³osierdzie
ujawni³o siê w s³u¿bie dla biednych.
Litowa³ siê nad bezdomnymi, g³odnymi, zaniedbanymi, brudnymi, bo widzia³ w nich obraz Bo¿y3. Najpierw
poszukiwa³ piêkna w malarstwie,

a potem w duszy ludzkiej. Rozumia³
potrzeby ludzi g³odnych, bezdomnych, pozbawionych œrodków do
¿ycia. Uczy³ dostrzegaæ w ka¿dym biedaku i nêdzarzu ¿ywe obrazy Bo¿e,
arcydzie³a Boga samego. On równie¿
z wielkim zatroskaniem, wspó³czuciem,
troszczy³ siê o dusze ludzi i ich cia³a.
Swoich podopiecznych szanowa³ i by³
dla nich wszystkim: „Có¿ im dam, jeœli
nie siebie samego”. Radzi³: „Jeœliby ciê
wo³ano do biedaka, idŸ natychmiast
do niego, choæbyœ by³ w œwiêtym zachwyceniu, gdy¿ opuœcisz Chrystusa
dla Chrystusa”. Ca³¹ nasz¹ Ojczyznê
obieg³o powiedzenie œw. Brata Alberta: „Powinno siê byæ dobrym jak
chleb…, który dla wszystkich le¿y na
stole, z którego ka¿dy mo¿e kês dla
siebie ukroiæ, nakarmiæ siê, jeœli jest
g³odny”4.

Jeden z bernardynów takie
wydaje o nim œwiadectwo: „Serce mia³
z³ote i dlatego wszelk¹ niedolê ludzk¹
odczuwa³ z subtelnoœci¹ przedziwn¹.
Widok nêdzy ludzkiej wzrusza³ go niemal i wyprowadza³ z równowagi. Wtedy by wszystko da³ ze siebie, byle
otrzeæ ³zê niedoli”5.
¯y³ jak Biedaczyna z Asy¿u,
ale zatroskany, wspó³czuj¹cy, zaradzaj¹cy ludzkim potrzebom. Na cz³owieka
patrzy³ pod k¹tem jego potrzeb tak
duchowych jak i materialnych.
Do swojego przyjaciela, wybitnego
malarza, Józefa Che³moñskiego, pisze,
zachêcaj¹c go, aby „po ch³opsku do
spowiedzi poszed³”6. Uzmys³awia mu,
¿e ten, kto z Bogiem zerwa³, nawi¹za³
kontakt z kimœ innym, czêsto z szatanem. Przestrzegaj¹c go, zachêcaj¹c do
spowiedzi i zachowywania Bo¿ych
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przykazañ, pisze: „Jaæ piszê ten list,
bom Twój kolega, ale wiêcej daleko
pisze do Ciebie moja mi³oœæ chrzeœcijañska”7.
Ciœnie siê pytanie: czy mo¿na
komuœ radziæ, aby poszed³ do spowiedzi? Mo¿na, a czasem nawet trzeba.
To bêdzie tak¿e nasza ewangelizacja,
pod warunkiem, ¿e samemu jest siê
przyk³adem.
Ecce Homo – Oto cz³owiek

Najpiêkniejszy z ludzkich synów
Jezu Chryste Mi³osierny,
Twa korona nie z wawrzynu,
lecz z rani¹cych czo³o cierni.
P³aszcz królewski nie z soboli,
ale Twojej Krwi szkar³atu,
Oto Cz³owiek, co z mi³oœci
ofiarowa³ ¿ycie œwiatu.
Najpiêkniejszy z ludzkich synów
ber³em Twoim krucha trzcina,
bo objawi³ Bóg w s³aboœci
moc i chwa³ê Swego Syna.
W ludzkim bólu Pan obecny,
sta³ siê bratem dla nêdzarzy,
“Ecce Homo” Król cierpi¹cych,
Swoim sercem nas obdarzy³.
Marek SKWARNICKI „Najpiêkniejszy z ludzkich synów”
Obraz, który jest przed nami, b¹dŸ
te¿ którego treœæ sobie wyobra¿amy,
ma swoj¹ bogat¹ historiê. Jego autorem jest Brat Albert, (Adam Chmielowski). Obraz ten artysta zacz¹³ malowaæ
we Lwowie, w koœciele Œwiêtego Ducha, w roku 1879. Najdziwniejszym –
dla mnie – jest to, ¿e malowa³ go przez
wiele lat i za swojego ¿ycia nie zdo³a³
go dokoñczyæ. Mo¿na zapytaæ: dlaczego? Spróbujê, przynajmniej po czêœci znaleŸæ w³aœciw¹ odpowiedŸ. Skoncentrujê siê tylko na samej treœci
teologicznej, duchowej, bez wchodzenia w kulisy krytyka sztuki, bo siê na
tym nie znam.
Nie ka¿dy siêgnie po Ewangelie,
dlatego w skrócie zacytujê najwa¿niejszy fragment z przes³uchania i oskar¿enia Jezusa przed Pi³atem:
„Jezusa zaœ postawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zada³ Mu
pytanie: „Czy ty jesteœ Królem ¿ydowskim?” Jezus odpowiedzia³: „Tak, Ja
nim jestem”. A gdy Go oskar¿ali arcykap³ani i starsi, nic nie odpowiada³.
Wtedy zapyta³ Go Pi³at: „Nie s³yszysz,
jak wiele zeznaj¹ przeciw tobie?”

On jednak nie odpowiedzia³ mu na
¿adne pytanie, tak ¿e namiestnik bardzo siê dziwi³” (Mt 27,11-14; Mk 15,15; £k 23,1-3; J 18,33-37).
„Wtedy ¿o³nierze namiestnika
zabrali Jezusa ze sob¹ do pretorium
i zgromadzili ko³o Niego ca³¹ kohortê.
Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego p³aszcz szkar³atny. Uplót³szy wieniec z ciernia, w³o¿yli Mu na g³owê,
a do prawej rêki dali Mu trzcinê.
Potem przyklêkali przed Nim i szydzili
z Niego, mówi¹c: „Witaj, Królu ¿ydowski!” Przy tym pluli na Niego, brali trzcinê i bili Go po g³owie. A gdy Go wyszydzili, zdjêli z Niego p³aszcz, w³o¿yli
na Niego w³asne Jego szaty i odprowadzili Go na ukrzy¿owanie”
(Mt 27,27-31; Mk 15,16-20; J 19,1-5).
PrzeœledŸmy w skrócie ten czas
s¹du nad Jezusem do chwili wydania
na Niego wyroku œmierci przez Pi³ata.
Zanim Pi³at zatwierdzi³ wyrok œmierci,
kaza³ Jezusa ubiczowaæ (Mt 27,15-26;
Mk 15,6-15; £k 23,13-25; J 18,29-19,16).
Dziœ tam, w Jerozolimie, znajduje siê
koœció³ Biczowania. Wewn¹trz znajduj¹ siê trzy du¿e witra¿e, które przedstawiaj¹ uwolnienie Barabasza, biczowanie Chrystusa oraz Pi³ata
umywaj¹cego rêce.
Pi³at „zasiad³ na trybunale, na miejscu zwanym Lithostrotos, po hebrajsku Gabbata”. Owo „Lithostrotos”, to
„kamienne p³yty”, „kamienna posadzka”, a „Gabbata” to „miejsce wynios³e”, to „wzniesienie”. Ta „kamienna
posadzka”, to dzie³o Rzymian, a konkretnie Heroda Wielkiego. Kiedyœ na
tym miejscu stacjonowali ¿o³nierze,
tam odbywali swoje æwiczenia wojskowe, tam spêdzali d³ugie godziny na
bezczynnoœci przerywanej gr¹ w koœci czy warcaby. Dziœ w ods³oniêtym
fragmencie tej posadzki „widaæ wy¿³obienia, które mia³y zapobiegaæ œlizganiu siê koni oraz planszê okrutnej
gry „w króla”. ¯o³nierze pe³ni¹cy funkcjê stra¿ników wiêziennych rozgrywali
na niej prawo do drêczenia i upokorzenia uwiêzionych. WiêŸnia znajduj¹cego siê pod stra¿¹ zwyciêzcy ubierano w czerwony p³aszcz, nak³adano
na g³owê koronê z ciernia, w rêkê wciskano trzcinê i nastêpnie naigrawano
siê z niego i zadawano mu ból”8. Ponad niewielk¹ uliczk¹ biegnie kamienny ³uk zwany £ukiem ECCE HOMO,
kiedy to Pi³at kaza³ Jezusa ubiczowaæ,
a potem skrwawionego, zbitego,
w koronie cierniowej na g³owie, uka-

zuje ¯ydom i mówi: „OTO CZ£OWIEK” (J 19,5).
W modlitwie „Wierzê w Boga”,
wyznajemy: „Umêczon pod Ponckim
Pi³atem”. Zapytajmy: Jaki by³ prawdziwy obraz Pi³ata? Pisze siê o nim,
¿e „pochodzi³ ze œrednio zamo¿nej bur¿uazji rzymskiej. Mia³ du¿e doœwiadczenie wojskowe i administracyjne.
W 26 r. po Chr. zosta³ mianowany prefektem Judei. Jako prefekt (czyli
namiestnik) mia³ bardzo szerokie
uprawnienia, zw³aszcza w sprawach
wojskowych i finansowych. Wyznacza³ arcykap³ana i kontrolowa³ fundusze œwi¹tyni.
Filon opisuje Pi³ata jako cz³owieka
szorstkiego, zawziêtego i brutalnego.
Józef Flawiusz w jednej ze swoich historycznych ksi¹¿ek pisze, ¿e Pi³at
antagonizowa³ ¯ydów, odk¹d zosta³
prokuratorem. Pozwoli³, ¿eby wojska
rzymskie wprowadzi³y swoje sztandary pu³kowe do Jerozolimy. Widnia³y
na nich wizerunki cesarza, co budzi³o
irytacjê ¯ydów, którzy odczuwali tê
demonstracjê jako profanacjê ich œwiêtego miasta. Boj¹c siê wybuchu zamieszek, Pi³at nakaza³ usun¹æ sztandary z Jerozolimy”9. Pi³at narazi³ siê
tak¿e ¯ydom i w innych sprawach.
Euzebiusz, chrzeœcijañski historyk
¿yj¹cy w IV wieku podaje, ¿e Pi³at pope³ni³ samobójstwo.
By³ cz³owiekiem bez charakteru.
Szed³ na ustêpstwa nie maj¹c ku temu
podstaw. Gdyby powiedzia³, ¿e Jezus
jest niewinny, wiêc wypuszcza Go na
wolnoœæ, ¯ydzi musieliby ust¹piæ. On
jednak targowa³ siê. Brak mu by³o odwagi, aby opowiedzieæ siê po stronie
Jezusa. Dzia³a³ pod prêgierzem presji.
W dodatku by³ tchórzem, karierowiczem, cz³owiekiem chwiejnym, bez
g³êbszych zasad. Nie potrafi³ odró¿niæ prawdy od jej pozoru. Bez odniesienia do prawdy, cz³owiek ¿yje w k³amstwie i zaœlepieniu.
Pi³at w g³êbi swego serca by³ jednak przekonany, ¿e Jezus jest niewinny, „a ca³e oskar¿enie jest wynikiem
nienawiœci, któr¹ przywódcy narodu
¿ywi¹ do Niego z racji swoich przekonañ religijnych. Tu po³¹czy³y siê ze
sob¹ dwie cechy charakteru Pi³ata:
poczucie prawa (ius), które jako urzêdnik rzymski na pewno posiada³, a które nakazywa³o mu respektowaæ to prawo, i uczucie pogardy oraz chêæ
oporu, które ¿ywi³ do oskar¿ycieli.
Mia³ wiêc doskona³¹ okazjê, aby im
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dokuczyæ i sprzeciwiæ siê im w³aœnie
w imiê prawa. Obydwa te uczucia domaga³y siê, by oskar¿ony odszed³
wolny”10 .
11
. Sam wyraŸnie oœwiadczy³:
„Ja nie znajdujê w nim ¿adnej winy”
(J 18,38). ¯adnej winy nie dopatrzy³
siê tak¿e Herod. Nie widzi winy,
ale ka¿e Jezusa ubiczowaæ! Trudno
zrozumieæ jego sposób myœlenia.
W jego umyœle rozgrywa³a siê walka.
Mo¿e zgodz¹ siê, aby zamiast Jezusa
wydaæ na œmieræ Barabasza, wielkiego z³oczyñcê? „Lecz oni nalegali z wielkim wrzaskiem, domagaj¹c siê, aby Go
ukrzy¿owano; i wzmaga³y siê ich krzyki. Pi³at wiêc zawyrokowa³, ¿eby ich
¿¹danie zosta³o spe³nione. Uwolni³ im
tego, którego siê domagali, a który za
rozruch i zabójstwo by³ wtr¹cony do
wiêzienia” (£k 23,23-25).
Po tym wprowadzeniu do obrazu
umêczonego Jezusa, do zawyrokowania przez Pi³ata „OTO CZ£OWIEK”,
mo¿e ³atwiej bêdzie nam zrozumieæ
treœæ tego obrazu i odpowiedzieæ
sobie na pytanie: dlaczego ten obraz
jest niedokoñczony? Czy¿by Bratu
Albertowi brak³o czasu? A mo¿e to
dzie³o jest celowo niedokoñczone?
Ci, którzy znaj¹ siê na malarstwie,
a przy tym i na teologii oraz prowadz¹
g³êbokie ¿ycie religijne, mówi¹:
„Obraz robi wstrz¹saj¹ce wra¿enie
na ka¿dym widzu, który wpatruje siê
w zniewa¿one oblicze Chrystusa.
Zamkniêta ogromem cierpienia twarz
– zagadka, boleœnie znieruchomia³a
g³owa, wielkie jasne serce utworzone
przez fa³dy sp³ywaj¹cego z poranionych ramion czerwonego ¿o³nierskiego ³achmanu, powrozy jak g³êbokie
blizny, trzcina szyderczo wciœniêta
w skrêpowane d³onie, Wszechmoc
uwiêziona, wyszydzona, bezradna w
swej mi³oœci do cz³owieka, twarz pogr¹¿ona w cieniu, lecz z postaci Chrystusa emanuje œwiat³o… On sam jest
Ÿród³em œwiat³a…”12.
A oto inne s[pojrzenie na ten obraz:
„Ecce Homo” to nie tylko tytu³
najs³ynniejszego dzie³a artysty. To
tak¿e obraz jego wewnêtrznych cierpieñ, rozterek, sekretnych pasji.
Zachwyca³ siê wówczas duchowoœci¹
œw. Franciszka, t³umaczy³ dzie³a œw.
Jana od Krzy¿a, próbowa³ poj¹æ misjê
dzie³ mi³osierdzia na wzór œw. Wincentego a Paulo. W sztuce by³ perfekcjonist¹, mocno prze¿ywa³ pora¿ki, nie-

zwykle trafnie, choæ i czêsto krytycznie ocenia³ twórczoœæ przyjació³. Widzia³ bezu¿ytecznoœæ kopiowania dzie³
innych mistrzów, a jako swoist¹ dewizê ¿yciow¹ przyj¹³ postawê kreatywnego poszukiwania i odkrywania nowych œwiatów i malarskich mo¿liwoœci.
Do przyjaciela, krytyka sztuki, poety i
t³umacza, Lucjana Siemieñskiego pisa³:
„Nie pije z konewki ten, kto ma dostêp
do Ÿród³a”13.
Obraz ten mówi nam tak¿e wiele o
jego autorze, o œw. Szarym Bracie.
Mówi nam, ¿e „by³ on zapatrzony w
Jezusa, który odczuwa pragnienie,
który jest g³odny, odarty z szat, upokorzony, osamotniony. By³ zapatrzony w Jezusa, który cierpi. Patrzenie na
takiego w³aœnie Jezusa, na Jezusa Ecce
Homo pozwoli³o mu spojrzeæ z wielk¹
mi³oœci¹ na cz³owieka, który nieustannie wo³a o mi³oœæ, o obecnoœæ, który
jest spragniony ciep³a rodzinnego,
zrozumienia. Tylko ktoœ, kto doœwiadczy³ w swoim ¿yciu Bo¿ego mi³osierdzia, mo¿e przekazywaæ innym ten
ogrom Bo¿ej mi³oœci. Taka drogê przeszed³ z pewnoœci¹ œw. Brat Albert”14.
Wiele mówi siê i pisze o mi³osierdziu jakie „rozdawa³” œw. Brat Albert.
To nie by³a jednak tylko dzia³alnoœæ
charytatywna. To by³ cz³owiek g³êbokiej duchowoœci. Swoim podopiecznym nie tylko dawa³ kawa³ek chleba
i dach nad g³ow¹, ale dba³ równie¿
o stan ich dusz. Niejednego doprowadza³ do spowiedzi i Sto³u Pañskiego. Niejednemu pomóg³ „narodziæ siê
na nowo”, ujrzeæ swoje ¿ycie w perspektywie odpowiedzialnoœci i wiecznoœci. Mo¿na go nazwaæ patronem od
podejmowania najwa¿niejszych decyzji15. Podj¹æ w³aœciw¹, dobr¹ decyzjê,
to znaczy byæ szczêœliwym.
Obraz ten kryje w sobie odbicie
prze¿yæ duchowych autora, walki wewnêtrznej, wielkiego wyciszenia i chêci
niesienia pomocy najbardziej potrzebuj¹cym. Ten obraz wo³a „wo³aniem
wielkim” o mi³osierdzie, o pomoc bezbronnemu cz³owiekowi, z tego obrazu
„przeziera” mi³oœæ mi³osierna i wielkie
serce Boga – Cz³owieka, zdolne poci¹gn¹æ i obdarowaæ ka¿dego cz³owieka. W tym obrazie widzimy dzieje niejednego cz³owieka, nasze drogi
¿yciowe, nie zawsze zgodne z Bo¿ym
przes³aniem. On nam pokazuje nasze
zdrady i niewiernoœci jakich siê dopuszczamy wobec mi³osiernego Boga.
On jest niedokoñczony dlatego,

¿e scena z dziedziñca Pi³ata rozgrywa
siê po dziœ dzieñ. Dziœ Jezusa jest tak¿e s¹dzony, wyszydzany, oœmieszany,
odrzucany, poniewierany na wszelkie
mo¿liwe sposoby. Jego treœæ bêdzie
aktualna po wszystkie czasy, tak d³ugo, jak d³ugo cz³owiek bêdzie na ziemi. Ten obraz to tak¿e wielkie wo³anie
o duchow¹ przemianê, o duchowe
odrodzenie, o otwarcie oczu na Bo¿¹
rzeczywistoœæ, o przejrzenie, o „przemycie” uszu na g³os Bo¿y. Zapewne
tych odniesieñ do ka¿dego z nas mo¿e
byæ o wiele wiêcej. Niech ka¿dy sam
przed Jezusem oceni siebie w œwietle
Pi³atowego wyroku.
My, czytaj¹c te refleksje, zapamiêtajmy sobie i naœladujmy, (mo¿e siê
uda) to, czym ¿yj¹ Bracia Albertyni i
Siostry Albertynki: „Nisko siadaæ,
ma³o jadaæ, du¿o robiæ, ma³o gadaæ”16.
Ks. Andrzej Skiba

1

ChiT, nr 28(2016), s. 6-7.
W wiêkszoœci bêdzie to opracowanie na podstawie: ChiT, nr 28(2016),
s. 4-5.
3
W ubogich widzia³ Chrystusa, Chit,
nr 28(2016), s. 8-9.
4
W. Kluz OCD, Adam Chmielowski,
Kraków 1975, s. 261.
5
Tam¿e, s. 128.
6
Tam¿e, s. 108.
7
Tam¿e, s. 110.
8
J. Kropiwnicki, Wêdrówki po Ziemi
Œwiêtej, Archidiecezjalne Wydawnictwo £ódzkie, £ódŸ 2006, s. 300 n.
9
Przewodnik po Biblii, redakcja naukowa David i Pat Alexander, Oficyna
Wydawnicza „Vacatio”, Warszawa
1997, s. 510.
10
G Ricciotti, ¯ycie Jezusa Chrystusa, PAX, Warszawa 1955, 628 n.
12
Opr. Na podstawie: s. Assumpta Faron, „Ecce Homo. Historia obrazu”,
Kraków 1998, tu: ChiT 28(2016), s. 10.
13
B. Weber, Malarskie fascynacje, w:
ChiT, nr 28(2016), s. 12.
14
Najpiêkniejszy cz³owiek pokolenia.
Z prze³o¿on¹ generaln¹ Zgromadzenia
Sióstr Albertynek Pos³uguj¹cym Ubogim, s. Teres¹ Maciuszek rozmawia
Jolanta Têcza – Æwierz, w: ChiT,
nr 28(2016), s. 14.
15
Por. Z. Kap³añski ks., Najwa¿niejsze
decyzje, w: ChiT, nr 28(2016), s. 15.
16
Br. Euzebiusz Dyduch, Bracia albertyni: „Nisko siadaæ, ma³o jadaæ, du¿o
robiæ, ma³o gadaæ”, w: ChiT,
nr 28(2016), s. 18.
2

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 49 (693) 11 grudnia 2016 r.

10

Roraty 2016
Ka¿dego roku w naszym koœciele
uroczyœcie prze¿ywamy czas Adwentu. Codziennie rano o godzinie 6.00
gromadz¹ siê wierni, którzy lubi¹ poranne wstawanie i oczekiwanie na spotkanie z Jezusem. Dla nich kap³ani przygotowuj¹ homilie, w których
przybli¿aj¹ tematy adwentowego oczekiwania i przygotowania na przyjœcie
Pana Jezusa.
Wieczorem o godzinie 18.00 na roraty przychodz¹ dzieci. Na ten Adwent
przygotowaliœmy rozwa¿ania dotycz¹ce obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej, czczonego od wieków na Jasnej
Górze. Temat wiod¹cy brzmi: „W domu
królowej Maryi”. Omawiamy historiê
jasnogórskiego obrazu i wydarzenia
zwi¹zane z kultem tej ikony. Codziennie oko³o 50 dzieci przychodzi, aby
s³uchaæ o Maryi i wraz z ni¹ prze¿ywaæ adwent – oczekiwanie na przyjœcie Pana. Zapraszamy serdecznie na
spotkania z Matk¹ Najœwiêtsz¹.
Ks. Tomasz Grzywna
Fot. Jakub Rado¿ycki
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3 Niedziela Adwentu (Gaudete – Radujcie siê)
11.12.2016.
1. Dziœ na godzinê 17.00 zapraszamy
na nabo¿eñstwo ró¿añcowe.
2. Trzynastego grudnia, w rocznicê
Stanu Wojennego, zapraszamy na wieczorn¹ Mszê œwiêt¹ w intencji Ojczyzny, podczas której modliæ siê bêdziemy
za
przeœladowanych,
internowanych i pozbawionych ¿ycia
tego okresu czasu.
3. W przysz³¹ niedzielê – jak to zwykle bywa – nabo¿eñstwo do œw. Rity,
na które zapraszamy.
4. Sk³adamy serdeczne podziêkowa-

nia za zakup nowych ¿arówek do paj¹ka przed o³tarzem Matki Bo¿ej oraz
Serca Pana Jezusa, od Ró¿y œw. Teresy i Rodziny Radia Maryja. Przypominamy, ¿e Radio Maryja obchodzi
swoje 25-lecie, co by³o zaznaczone
bardzo uroczyœcie w ubieg³¹ sobotê.
Równie serdeczne podziêkowania
sk³adamy anonimowej ofiarodawczyni na remont ma³ego o³tarza, który pozosta³ nam jeszcze do wykonania.
5. Informujemy, ¿e w dniu 20 grudnia, o godzinie 17.00 w auli PWSZ

w Sanoku, odbêdzie siê koncert
Charytatywny dla podopiecznych
Fundacji CZAS NADZIEI. Wyst¹pi¹
takie zespo³y, jak: Angela Gaber Trio,
Gagatki, UKS „Spartanie” Zahutyñ,
M³odzie¿owa Orkiestra Dêta OSP Jaæmierz, uczniowie ZSL z Leska ZS 3 i ZS
5 z Sanoka oraz Pañstwowej Szko³y
Muzycznej I i II stopnia z Sanoka.
Wstêp: 5 z³. Odbywaæ siê te¿ bêdzie
kiermasz œwi¹teczny, licytacje
oraz mo¿liwoœæ otrzymania ró¿nych
smako³yków.

Intencje w tygodniu
Od 12. do 18.12.2016 r.
Poniedzia³ek – 12.12

Œroda – 14.12

6.00 + Jan i Marianna Lemko
7.00 + Piotr i Stefania Magda
7.30 + Henryk (greg.)
18.00 1. + Mieczys³aw (greg.)
2. + Zofia Kuzyszyn 1 r. œm. int. od
przyjació³
3. + Stanis³aw Synowiec (greg.)
4. o b³. Bo¿e, opiekê MB i wszelkie
potrzebne ³aski dla pañ pielêgniarek
Beaty Nowickiej i Teresy Szychowskiej
oraz ich rodzin

6.00 + Andrzej Haduch 19 r. œm.
7.00 + Zbigniew i Anna
7.30 + Henryk Kowalik (greg.)
18.00 1. + Mieczys³aw (greg.)
2. + Adam Chyt³a
3. + Stanis³aw Synowiec (greg.)
4. + W³adys³aw i Zygmunt Zieliñscy

Wtorek – 13.12
6.00 + Maria Kiczek
7.00 + Jan Krawczyk 16 r. œm.
7.30 1. + Henryk Kowalik (greg.)
2. + Józefa (f) 6 r. œm.
18.00 1. w intencji Ojczyzny – za przeœladowanych, internowanych i pozbawionych ¿ycia
2. + Mieczys³aw Furtak (greg.)
3. + Maria Kêdzior int. od rodziny
Kurcz
4. + Stanis³aw Synowiec (greg.)

Czwartek – 15.12
6.00 + Maria Kêdzior int. od Gieni z
rodzin¹
7.00 + Barbara 2 r. œm.
7.30 + Henryk (greg.)
18.00 1. Mieczys³aw Furtak (greg.)
2. + Stanis³aw Synowiec (greg.)
3. + Marian Leszczyñski
4. + Boles³aw, Stanis³awa (f), Józef
Gêbalikowie
Pi¹tek – 16.12
6.00 + Jan, Maria, W³adys³awa (f)
7.00 + Helena, Antoni, Micha³
7.30 + Henryk (greg.)
18.00 1. + Mieczys³aw Furtak (greg.)

2. ++ Rodzice Maria 10 r. œm. i Zdzis³aw 31 r. œm.
3. + Stanis³aw Synowiec (greg.)
4. + Maria Matuszak 1 r. œm. oraz ++
Rodzice: Julia i Józef
Sobota – 17.12
6.00 + Pawe³ 2 r. œm.
7.00 + Stanis³aw 4 r. œm.
7.30 + Henryk Kowalik (greg.)
18.00 1. + Mieczys³aw (greg.)
2. + W³adys³aw Kiszka 25 r. œm. i ++ z
rodziny
3. + Maria 5 r. œm.
4. + Stanis³aw Synowiec (greg.)
Niedziela – 18.12
6.30 za parafian
8.00 + Stanis³aw Pytlowany
9.30 + Mieczys³aw Furtak (greg.)
11.00 + Kazimierz i Waleria
12.30 + Henryk Kowalik (greg.)
16.00 + Kazimierz Karasiñski 6 r. œm.
18.00 + Stanis³aw Synowiec (greg.)
Stró¿e: int.
P³owce: int.
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