
"Być dobrym jak chleb"
Nazywano  go  "Najpiękniejszym  człowiekiem  pokolenia",

"Szarym  bratem",  "Polskim  Biedaczyną  z  Asyżu",  "Bratem
wszystkich ludzi"; Karol Wojtyła w swej sztuce nazwał go "Bratem
naszego Boga".

Św.  brat  Albert  Chmielowski  -  Adam  Bernard  Hilary
Chmielowski  -  urodził  się  20  sierpnia  1845  r.  w  Igołomi  koło
Krakowa. Był najstarszym dzieckiem Wojciecha i Józefy, miał trójkę
rodzeństwa.  W 1853 r.  zmarł  mu  ojciec  (miał  8  lat),  a  w 1859 r.
zmarła jego matka (miał 14 lat). Jako osiemnastoletni student Szkoły
Rolniczo-Leśnej w Puławach brał udział w powstaniu styczniowym.
W przegranej bitwie pod Mełchowem, 30 września 1863 roku został

ranny, w wyniku czego amputowano mu nogę.  Odtąd nosi protezę.  Wydostawszy się z niewoli,
uciekł do Paryża, gdzie w 1864 r. rozpoczął studia malarskie. W 1865 r. przyjechał do Warszawy,
gdzie również studiował malarstwo, które później kontynuował w Gandawie i w Akademii Sztuk

Pięknych  w  Monachium  (1869-1874).
Po powrocie do kraju w 1874 r. tworzył
dzieła,  w  których  coraz  częściej
pojawiała  się  tematyka  religijna.
Malarstwo  Chmielowskiego
charakteryzowało się prostotą środków,
naturalnością  i  nastrojowością.  Oprócz
tematyki  religijnej  malował  również
realistyczne  obrazy.  W latach  80-tych
powstał  jego  słynny  obraz  "Ecce
Homo". 

Adam  Chmielowski  wstąpił
jezuitów,  jednak  po  pół  roku  opuścił
nowicjat  i  wyjechał  na  Podole  do
swojego brata Stanisława. Tam związał

się z tercjarzami św. Franciszka i prowadził pracę apostolską wśród ludności wiejskiej. W 1884 r.
wrócił  do  Krakowa,  gdzie  styka  się  ze  skrajną  nędzą  fizyczną  i  moralną  i  rozpoznaje  swoje
powołanie:  oddanie się na służbę najbiedniejszym i opuszczonym nędzarzom. Dostrzega w nich
cierpiące i znieważone oblicze Chrystusa Ecce Homo, któremu pragnie służyć. Staje się jednym z
nędzarzy. "Co im dam, jeśli nie siebie?" - pisze. 

W 1887 r. za zgodą kard. Albina Dunajewskiego przywdział habit, a w rok potem złożył na
jego ręce śluby,  dając początek nowej  rodzinie  zakonnej.  Założone przez siebie  Zgromadzenia:
Braci Albertynów (1888 r.) i Sióstr Albertynek (1891 r.) oparł na pierwotnej regule św. Franciszka
z Asyżu. Centrum jego działalności stanowiły ogrzewalnie miejskie dla bezdomnych, które pracą
apostolską  przemieniał  w  przytuliska.  Nie  dysponując  środkami  materialnymi  kwestował  na
utrzymanie ubogich, czasem sprzedawał namalowane przez siebie obrazy. Oddając się z biegiem
czasu coraz pełniej posłudze ubogim rezygnował stopniowo z malowania obrazów, ale przestając
być artystą w ścisłym tego słowa znaczeniu stawał się artystą jeszcze pełniej, odnawiając piękno
znieważonego oblicza Chrystusa w człowieku z marginesu społecznego i dna moralnego. Zakładał



również  domy  dla  sierot,  kalek,  starców  i  nieuleczalnie  chorych.  Pomagał  bezrobotnym,
wyszukując  dla  nich  pracę.  Słynne  są  słowa  Brata  Alberta,  że  trzeba  każdemu  "dać  jeść,
bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież; bez dachu i kawałka chleba może on już tylko kraść albo
żebrać dla utrzymania życia". 
Zamieszkał w ogrzewalni stając się bratem nędzarzy. 
Obejmował  opieką  wszystkich  znajdujących  się  w  potrzebie,  bez  względu  na  narodowość,
wyznanie czy pochodzenie, w każdym bowiem widział Chrystusa. 
Gdy umierał  25  grudnia  1916  r.  w  samo  Boże  Narodzenie  w  przytulisku  dla  bezdomnych
w Krakowie  przy  ul.  Krakowskiej  43,  już  wtedy  powszechnie  mówiono:  "umarł  święty".

22 czerwca 1983 roku Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał w Krakowie beatyfikacji Brata
Alberta, a w 6 lat potem, 12 listopada 1989 roku w Rzymie kanonizacji, ogłaszając go Świętym
Kościoła Powszechnego. 

W Sanktuarium Ecce Homo Świętego Brata Alberta w Krakowie przy ul. Woronicza 10,
ponad trumną z relikwiami św. Brata Alberta widnieje jego obraz. "To musi być razem - powiedział
kardynał Franciszek Macharski, metropolita krakowski, gdy urządzano wnętrze sanktuarium - Brat
Albert i jego obraz Ecce Homo". 

Źródła:
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https://www.youtube.com/watch?v=oYN9LAwKPro – krótki filmik
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