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Przypowieœæ o robotnikach w winnicy
Mt 20,1-16 – XXV niedziela zwyk³a

Fragment karty Kodeksu „Codex Aureus Epternacensis”, powsta³ego w XI w. w Echternach, obecnie Muzeum
w Norymberdze

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 38 (733) 24 wrzeœnia 2017 r.

Mk 4, 26

2

Zbierzcie pozosta³e u³omki...

„Niech Chrystus bêdzie uwielbiony w moim
ciele” (por. Flp 1,20c)

W NUMERZE

W ubieg³ym tygodniu zastanawialiœmy siê wspólnie nad tym, jaki jest
sens i cel naszego ¿ycia. Odczytaliœmy w tekœcie œw. Paw³a, ¿e sensem
naszej drogi, portem ostatnim rejsu
naszego ¿ycia jest Bóg i spotkanie siê
z Nim w niebie. Tutaj na ziemi, poprzez
mi³oœæ i s³u¿bê bliŸnim powinniœmy
udoskonalaæ siê wewnêtrznie, aby
nasze podobieñstwo do Boga w chwili
œmierci by³o wystarczaj¹ce do otrzymania wiecznej nagrody.
Czêsto bywa jednak tak, ¿e cz³owiek nie bardzo chce s³u¿yæ Bogu, nie
za bardzo ma ochotê pracowaæ dla
zbawienia siebie i innych. Dziœ
w Ewangelii s³yszymy o robotnikach
w winnicy, którzy oci¹gaj¹ siê z prac¹
dla Gospodarza (por. Mt 20,1-16a).
Inni z kolei, którzy pracowali wiêcej
czy d³u¿ej, s¹ pretensjonalni, ¿¹daj¹
szczególnych wzglêdów, zazdroszcz¹
zap³aty tym bardziej gnuœnym. Przyznajmy, ¿e tak jest nieraz i w naszym
¿yciu. Gdy podejmiemy siê jakiegoœ
zadania (np. ma³¿onkowie podejmuj¹
siê wspólnego ¿ycia, uœwiêcania, wychowywania potomstwa; kap³ani przyrzekaj¹ wiern¹ s³u¿bê Bogu, bez gnuœnoœci i narzekañ), to po pewnym
czasie przychodzi znu¿enie i zniechêcenie. Ju¿ nie cieszy nas codzienny
trud, modlitwa staje siê ciê¿kim obowi¹zkiem, a codzienne zajêcia obci¹¿eniem. Mo¿e i zazdroœcimy tym, którzy nie pracuj¹, a ¿yj¹, nie musz¹ rano
wstawaæ, nikt im nie zrzêdzi, nikt nie
kontroluje itp. Jesteœmy gnuœni i ociê¿ali, jak ci z przypowieœci, którzy póŸno przyszli na
rynek szukaæ
pracy, albo ci,
którzy pracowali od rana,
ale praca nie
dawa³a im satysfakcji, a raczej by³a pow o d e m
narzekania na
Gospodarza.
Na takie
ociê¿a³e g³owy i smutne
serca, œw.
Pawe³ wylewa przez s³owo
listu
„kube³ zimnej

wody”. On pisze: „Chrystus bêdzie
uwielbiony w moim ciele, czy to przez
¿ycie, czy przez œmieræ” (Flp 1,20c).
Zadaniem aposto³a jest tylko i wy³¹cznie uwielbianie Chrystusa, czyli praca
dla Jego Królestwa. Niewa¿ne, czy jest
lekko, czy ciê¿ko, niewa¿ne, czy ktoœ
go docenia, czy nie, niewa¿ne czy coœ
boli, czy nie. Wa¿ne jest, aby „w ciele”, czyli w czasie pracy na ziemi, uwielbiæ Chrystusa. A uwielbianie Chrystusa polega na tym, aby ka¿dy nasz czyn,
ka¿de zajêcie, by³o podejmowane
z myœl¹, ¿e w ten sposób pe³nimy wolê
Bo¿¹ i ¿e w ten sposób, przez trudy
i wysi³ki, stajemy siê gorliwymi robotnikami na ¿niwie Pañskim.
Zapytajmy wiêc: w jaki sposób
my, ka¿dy z osobna, mo¿emy w swoim ciele uwielbiaæ Chrystusa? Nie
trzeba tak wiele, tylko zadanie, które
Bóg mi powierzy³ muszê spe³niaæ z radoœci¹ i gorliwoœci¹. Jako kap³an,
mam obowi¹zek, ka¿dego dnia sprawowaæ Eucharystiê, rozwa¿anie Pisma œwiêtego, odmawiaæ modlitwê
brewiarzow¹ i ró¿aniec chêtnie, z entuzjazmem, w poczuciu odpowiedzialnoœci za lud sobie powierzony. Powinienem spowiadaæ i g³osiæ katechezê
w szkole jako „alter Christus” (drugi
Chrystus), czyli jego zastêpca na ziemi. Mam te¿ zadanie spotykaæ siê
z ludŸmi, aby im wskazywaæ drogê,
czasem napominaæ, innym razem pocieszaæ, byæ gotowym oddawaæ
cz¹stkê siebie dla braci i za braci. Nigdy nie powinienem narzekaæ na to,
¿e praca nie przynosi widzialnych
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owoców, a tym bardziej, ¿e jest za
ma³o wynagradzana.
Chrzeœcijanin ¿yj¹cy w rodzinie,
powinien te¿ „uwielbiaæ Chrystusa
w swoim ciele”. Prace zawodowe
i obowi¹zki domowe bywaj¹ nieraz
bardzo absorbuj¹ce, zabieraj¹c bardzo
du¿o czasu. Ale przecie¿ to jest powo³anie i s³u¿ba. Raczej trzeba wtedy
cieszyæ siê, ¿e nie jest siê bez pracy,
jak robotnicy z Ewangelii czekaj¹cy na
jak¹œ ofertê. Ojciec czy matka rodziny
powinni cieszyæ siê, ¿e mog¹ s³u¿yæ
dzieciom, uczyæ ich mi³oœci Boga i ludzi, pracowitoœci, sumiennoœci i radoœci ¿ycia. Ka¿dy powinien mieæ œwiadomoœæ, ¿e grzech niszczy zawsze
Boga w nas i stajemy siê wtedy „antyœwiadectwem”. Gdy pope³niamy
grzech, wtedy nasze cia³o zamiast
uwielbiaæ Chrystusa, plugawi go i poniewiera. Warto wiedzieæ, ¿e bezczeszczeniem cia³a s¹ w sensie œcis³ym grzechy seksualnej nieczystoœci, ale ka¿dy
inny grzech te¿ „zabija Boga” w nas.
Dlatego nale¿y chroniæ siê od grzechu, czyniæ dobro i powiêkszaæ chwa³ê
Bo¿¹ w tym œwiecie.
A gdy nadejdzie œmieræ, „nasza
siostra” jak mówi³ œw. Franciszek
z Asy¿u, zakoñczy siê mo¿liwoœæ
„uwielbiania Boga w ciele”. Wtedy bêdziemy mogli widzieæ Boga z bliska
i uwielbiaæ Go przez ca³¹ wiecznoœæ.
Ale aby tak siê sta³o musimy sobie na
to zas³u¿yæ.
Ks. Tomasz Grzywna
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Uroczystoœci w naszym koœciele
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Œwiêci z naszych witra¿y
c. d.
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
najbiedniejszym1.
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 biedaków. 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 naj-
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wa¿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 rodzinnych 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
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„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.

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

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 jesteœ
Natrudzi³eœ 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.

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?” pyta³ papie¿.
Poruszaj¹c problem odbudowy
dobra wspólnego w ojczyŸnie, œw. Jan
Pawe³ II przypomnia³ zasadê solidarnoœci i wspó³odpowiedzialnoœci 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:

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 Polakom
do 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 1996
Z 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”.
c. d. n.
Ks. Andrzej Skiba
1
W wiêkszoœci bêdzie to opracowanie na podstawie: ChiT, nr 28(2016), s.
4-5.
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Œwietlica socjoterapeutyczna przy parafii
Przemienienia Pañskiego
W budynku plebanii (ul. Grzegorza 5) przy naszej parafii od kwietnia
br. dzia³a œwietlica socjoterapeutyczna utworzona w ramach projektu
„Wsparcie w dobrym stracie” wspó³finansowanego ze œrodków EFS w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020: Oœ
PRIORYTETOWA VIII Integracja Spo-

skiej. Od samego pocz¹tku œwietlica
cieszy siê du¿¹ popularnoœci¹ wœród
dzieci i m³odzie¿y. W momencie rekrutacji ju¿ w marcu mieliœmy zg³oszonych
40 osób. Na dzieñ dzisiejszy w ramach
za³o¿eñ projektu jest ich 30, ale bardzo du¿o dzieci przychodzi goœcinnie,
(w zwi¹zku z czym prowadzimy rekrutacjê ci¹g³¹). Nasi wychowankowie to

³eczna, DZIA£ANIE 8.4 Poprawa dostêpu do us³ug wsparcia rodziny
i pieczy zastêpczej , realizowanego
przez Caritas Archidiecezji Przemy-

osoby w wieku od 10 do 18 lat. Œwietlica jest czynna od poniedzia³ku do
pi¹tku w godzinach od 11:00 do 19:00,
w tym czasie prowadzone s¹ darmo-

we zajêcia dodatkowe z jêzyka angielskiego, informatyki, muzyki i tañca. Dodatkowo dzieci mog¹ skorzystaæ z bezp³atnych korepetycji z
matematyki i jêzyka angielskiego oraz
pomocy w odrabianiu zadañ, a tak¿e
z darmowego jednego ciep³ego posi³ku (zupa).
Pracownikami œwietlicy s¹ wykwalifikowane osoby: wychowawcy z powo³ania, instruktorzy tañca i muzyki,
lektor jêzyka angielskiego, informatyk
oraz specjaliœci: psycholog, terapeuta,
pedagog. Wszyscy oni nastawieni s¹
na kontakty z dzieæmi i pomoc w ka¿dej
sytuacji nie tylko szkolnej, a tak¿e osobistej, dziêki czemu prowadzi siê dzia³ania maj¹ce na celu przeciwdzia³anie
wykluczeniu spo³ecznemu, poprzez
prowadzenie zajêæ grupowych oraz indywidualnych w zale¿noœci od potrzeb
wychowanka. Jednostka jest nastawiona na wspó³pracê z rodzinami, szko³ami, oœrodkami pomocy spo³ecznej, policj¹, stra¿¹ miejsk¹, stra¿¹ po¿arn¹
i wszystkimi innymi instytucjami, które dzia³aj¹ na rzecz spo³eczeñstwa. Dowodem na to jest m. in. udzia³ w dniu
otwartym Centrum Integracji Spo³ecznej w Sanoku, wizyta oraz rozmowa
z przedstawicielami Stra¿y Miejskiej
i Policji w Sanoku, uczestnictwo
w Dniu Mi³osierdzia Bo¿ego przy Bazylice Archikatedralnej pw. Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny i œw.
Jana Chrzciciela w Przemyœlu. W nied³ugim czasie planowany jest wyjazd
do Warszawy w celu zwiedzania Centrum Nauki Kopernika oraz Muzeum Powstania Warszawskiego oraz wizyta
w Komendzie Powiatowej Policji w Sanoku. Œwietlica socjoterapeutyczna to
nie tylko miejsce sprzyjaj¹ce nauce, ale
przede wszystkim miejsce, gdzie m³ody cz³owiek mo¿e sprawnie siê rozwijaæ emocjonalnie i intelektualnie, co
z pewnoœci¹ zaowocuje popraw¹ sytuacji w dalszym funkcjonowaniu zarówno w domu, szkole jak i spo³eczeñstwie.
Osoby zainteresowane uczestnictwem oraz wspó³prac¹ zachêcamy do
kontaktu osobistego b¹dŸ telefonicznego: 573 019 399.

Wychowawczynie œwietlicy
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Wakacyjne pielgrzymowanie na Dolny Œl¹sk

Wroc³aw – Rynek i Starówka
Po opuszczeniu Ostrowa Tumskiego udaliœmy siê przez Most Tumski,
„ozdobiony” kiczowatymi k³ódkami,
które maj¹ œwiadczyæ o niegasn¹cej
mi³oœci m³odych par, i tzw. Most Pia-

skowy, w kierunku Rynku Starego
Miasta. Po drodze zatrzymaliœmy siê
przy kilku ciekawych zabytkach – koœciele NMP na Piasku, budynku Ossolineum, gmachu Uniwersytetu Wro-

nasza grupa pielgrzymkowa na Moœcie Tumskim

c³awskiego, koœciele œw. El¿biety
i wreszcie na Rynku Starego Miasta.
Przechodz¹c przez mosty znaleŸliœmy siê przez chwilê na ma³ej wyspie.
To Wyspa Piaskowa, której du¿¹ czêœæ

w kaplicy koœcio³a siostra opowiada o pracy wœród
niepe³nosprawnych

wchodzimy do koœcio³a NMP na Piasku

nawa boczna koœcio³a NMP na Piasku – widoczne gotyckie o³tarze

zajmuje tzw. koœció³ NMP na Piasku.
Pierwszy koœció³ romañski istnia³ tu
ju¿ w I po³owie XII wieku i zosta³ ufundowany przez palatyna Piotra W³ostowica i jego ¿onê Mariê. W roku 1150
przybyli tu kanonicy regularni (zakon),
którzy opiekowali siê koœcio³em. W latach 1334 – 75 zbudowali na tym miejscu obecny koœció³ gotycki, trójnawowy, halowy (nawy równej wysokoœci),
bez transeptu. Obok zosta³ zbudowany klasztor kanoników regularnych.
W ci¹gu wieków koœció³ wielokrotnie
by³ uszkadzany i odbudowywany.
Klasztor zosta³ skasowany w 1810
roku i budynki przejê³o pañstwo. Budynek koœcio³a najwiêcej ucierpia³
w czasie II wojny œwiatowej, ale choæ
rozwa¿ano pozostawienie go w ruinie,
zosta³ odbudowany w formach gotyckich. Odznacza siê du¿ymi rozmiarami: 75 metrów d³ugoœci, 25 m. szerokoœci, 28 m. wysokoœci, wysokimi
filarami podtrzymuj¹cymi sklepienie,
sklepieniami krzy¿owo- ¿ebrowymi
i gwiaŸdzistymi. W koœciele urz¹dzona jest wystawa piêknych gotyckich
o³tarzy rzeŸbionych, zebranych ze
zniszczonych koœcio³ów œl¹skich. Niestety nie mogliœmy ich obejrzeæ z bliska, poniewa¿ przestrzeñ nawy by³a
odgrodzona, a pan przewodnik zaprowadzi³ nas tylko do kaplicy po prawej
stronie koœcio³a. Tam siostra zakonna opowiedzia³a nam o pracy wœród
osób niewidomych i nies³ysz¹cych
oraz pokaza³a kolorow¹ szopkê, wy-
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