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2017 – Rok św. Brata Alberta 

 
 
25 grudnia 2016 roku w setną rocznicę śmierci św. Brata Alberta rozpoczął się  

w polskim Kościele Rok Świętego Brata Alberta – Adama Chmielowskiego. Jubileusz ten 
wsparła Konferencja Episkopatu Polski, a łączy się w świętowaniu także papież Franciszek. 
Jest to wielkie wezwanie dla wszystkich żyjących duchowością św. Franciszka z Asyżu, który 
była dla św. Brata Alberta drogą stawania się „dobrym jak chleb”.  

 
Adam Chmielowski urodził się w 1845 roku w Igołomi, k. Krakowa. Był studentem 

szkoły rolniczej w Puławach, brał udział w Powstaniu Styczniowym, został ranny w wyniku 
czego amputowano mu nogę. Rozpoczął studia malarskie i tworzył dzieła o tematyce 
religijnej. Postanowił oddać swoje życie na wyłączną służbę Bogu i wstąpił do zakonu 
jezuitów, który opuścił podczas nowicjatu wyjeżdżając następnie na Podole, gdzie prowadził 
działalność apostolską wśród ludności wiejskiej. Kiedy wrócił do Krakowa otworzył 
przytulisko dla najbiedniejszych, gdzie ratował życie i godność ubogich, kalek, starców  
i nieuleczalnie chorych. Pomagał bezrobotnym, wyszukiwał dla nich pracę i wspólnie z nimi 
zamieszkał w krakowskiej ogrzewalni. 

 
Charakterystycznym rysem jego duchowości było łączenie modlitwy z twardym czynem 

posługi bliźnim oraz przekształcenie pracy w modlitwę. Do końca oddany dziełu Bożemu 
Miłosierdzia dla najuboższych po prawie trzydziestu latach służby zmarł Brat Albert w sam 
dzień Bożego Narodzenia 1916 roku. Jego pogrzeb był manifestacją uznania i miłości. Cały 
Kraków żegnał tego „najpiękniejszego człowieka pokolenia”. Obok duchowieństwa, władz  
i świata artystycznego w pochodzie za trumną szedł tłum najbiedniejszych. Nazywany drugim 
św. Franciszkiem z Asyżu pozostał jednocześnie artystą, by służyć pięknie w sponiewieranym 
społeczeństwie.  

 
Św. Jan Paweł II powiedział: „Kto chce prawdziwe czynić miłosierdzie, musi sam stać się 

bezinteresownym darem dla drugiego człowieka. Służyć bliźniemu to według niego przede 
wszystkim dawać siebie – być dobrym jak chleb”. 

 
Niech te myśli towarzyszą nam w roku poświęconym św. Bratu Albertowi.  
 
Skalbmierz, 12 marca 2017 r. 
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