List (Dama z listem), szkic
olej na tekturze, 28,5 x 21cm
sygnowany: AChmielowski
[monogram wiązany] 1870
własność: bracia albertyni
w Krakowie.
Poniżej reprodukcja
zaginionego obrazu
List (Dama z listem).

„Tematykę swych pierwszych
prób malarskich czer pał Adam
Chmielowski zarówno z odwołań
do antyku, jak z fascynacji dawną
sztuką włoską. Namalował dla swego protektora Dzieduszyckiego nie
odnaleziony obrazek List, zwany
też Dama z listem […], do którego
zachował się szkic stojącej tyłem,
ujętej lewym profilem, postaci
kobiecej w białej atłasowej długiej
sukni w drobne kwiatki, z trenem
[…]. Pierwotnym zamysłem artysty
według jego słów było: «[…] już teraz kończę malutki obrazek z jedną
ﬁgurką, kawałek ściany pokoju rokoko i pejzażu kawałek przez drzwi
otwarte». Scena rodzajowa, jakich
wiele w malarstwie wszystkich
szkół narodowych […]. U Chmielowskiego jest pełna nastroju zadumy i nieuchwytnej tęsknoty, z którą
współgra daleki plan ogrodu ze
strzelistymi cyprysami”.
Elżbieta Charazińska, w: Adam
Chmielowski – św. Brat Albert,
Kraków 1995, s. 65 (album z wystawy).
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W numerze m.in.:
Dzieje pomocy
społecznej
s. Krzysztofa Babraj
s. 13

Hymn o miłości
konferencje
ks. Grzegorza Rysia
s. 35

Czernice. Lipa, która pamięta 8-letniego Adasia Chmielowskiego
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Ks. Kapelanowi Jerzemu Wójcickiemu
serdecznie dziękujemy
za oﬁarną pracę przy redagowaniu i wydawaniu „Głosu Brata Alberta”.
Dzięki wieloletnim staraniom Księdza Kapelana kwartalnik jednoczy
czcicieli Brata Alberta i sympatyków jego dzieła, poszerzając z biegiem czasu krąg odbiorców o członków Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta, a także paraﬁe i szkoły nazwane imieniem Ojca Ubogich.
Niech Dobry Bóg wynagrodzi swą łaską tyle lat pracy i hojnej jałmużny, jaką było ﬁnansowanie pisma, a nade wszystko serdeczne zaangażowanie Księdza Kapelana – BÓG ZAPŁAĆ!

Od redakcji
„Głos Brata Alberta” pragnie nadal służyć sprawie kultu Brata Alberta
i posługi ubogim, którym on „duszę dał”.
Wiele osób fascynuje się jego postacią i w różnej formie podejmuje
albertyński charyzmat. Łączy nas Pan Jezus, który w Eucharystii staje się
dosłownie „dobry jak chleb”, a podczas Męki ukazuje znieważone oblicze
człowieka: ecce Homo – ecce homo. To On wzywa nas, byśmy uczyli się
od Brata Alberta takiej dobroci i takiego spojrzenia, które w opuszczonym
człowieku widzi brata i „samego Pana Jezusa zbolałego”.
Wszystkich podążających tą drogą zapraszamy do dzielenia się swym
doświadczeniem i reﬂeksją.
redakcja

Głos Brata Alberta
Kwartalnik, adresowany do czcicieli św. Brata Alberta i wszystkich,
którzy czerpią z jego ducha
Wydawca: Zgromadzenie Sióstr Albertynek; współpraca: Zgromadzenie Braci Albertynów,
Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta. Redakcja: albertynka s. Agnieszka Koteja. Współpraca: albertyni: br. Rafał Siwiec i br. Kamil Szymański, TPBA: Olga Piekielska
Adres: Woronicza 10, 31-409 Kraków. E-mail: glosbrata@wp.pl

CO SIĘ STAŁO...

...u sióstr?
16 lipca 2011. Profesja wieczysta.
We wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel sześć naszych sióstr złożyło
śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, na całe życie. Profesję poprzedził dialog: „Czy chcesz wsparta
łaską Ducha Świętego, za wzorem

Śluby wieczyste. Siostry leżą krzyżem podczas
Litanii do Wszystkich Świętych przed złożeniem profesji. Fot. s. W. Sambor
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Założyciela Zgromadzenia świętego
Brata Alberta, całe swe życie oddać
na służbę najmniejszym, najbiedniejszym, najbardziej opuszczonym
i najbardziej oddalonym od Chrystusa,
dzieląc ich proste warunki życia, pracę
i ubóstwo?” – „Chcę” – odpowiedziała
każda z sióstr.
Uroczystej koncelebrze przewodniczył ks. bp Kazimierz Gurda – przewodniczący komisji ds. Instytutów
Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.
26 sierpnia 2011. Pierwsza profesja.
W Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej – „Fundatorki” naszego
Zgromadzenia, siostry nowicjuszki złożyły Bogu Wszechmogącemu
pierwszą profesję zakonną.

Pierwsze śluby. Siostra Aniela składa profesję.
Fot. s. W. Sambor

Siostra Julia składa śluby wieczyste. Fot.
s. K. Miela

Eucharystii przewodniczył o. Łukasz Stec, kapucyn. W uroczystości
wzięli udział również zaproszeni kapłani, rodzina i przyjaciele sióstr neoprofesek. Zewnętrzną oznaką złożenia
pierwszych ślubów jest w naszym
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CO SIĘ STAŁO...

O. Łukasz wręcza welon s. Bernadetcie.
Fot. s. W. Sambor

Zgromadzeniu szary welon, który
symbolizuje całkowite oddanie się
Jezusowi.
22 września 2011. Święto bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej.
W wigilię rocznicy śmierci bł. Bernardyny przypada jej liturgiczne wspomnienie. Jej czciciele gromadzili się na
modlitwie w sanktuarium Ecce Homo
św. Brata Alberta, przy relikwiach
Błogosławionej. Główną Mszę św.
odpustową sprawował ks. bp Wacław

Ks. bp Wacław Depo, w tle relikwie bł. Bernardyny. Fot. s. W. Sambor

Depo, ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej, na terenie której
znajduje się miejscowość Pizuny
i parafia Lipsko – miejsce urodzin
i chrztu Matki Bernardyny. Ksiądz
Biskup z wielkim wzruszeniem mówił o głównym przesłaniu jej życia,
jakim jest dobroć względem każdego
człowieka, a szczególnie tego, który
najbardziej potrzebuje wsparcia. Taka
dobroć jest wzorem i zobowiązaniem
dla każdego z nas.
25 września 2011. Pielgrzymka do
Czernic.
Podczas dziewięcioletniej nowenny
przed stuleciem śmierci św. Brata Alberta w 2016 r. siostry albertynki i bracia albertyni pielgrzymują do miejsc
związanych z jego życiem. W niedzielę 25 września siostry i bracia
z całej Polski przybyli w pielgrzymce
do Czernic k. Wielunia, gdzie Adam
Chmielowski mieszkał z rodziną przed
przyjazdem do Warszawy, w ostatnim
roku życia ojca, Wojciecha Chmielowskiego.
Chmielowscy najpierw wydzierżawili, a następnie wykupili mająteczek
w Czernicach, gdzie zamieszkali we
wrześniu 1852 roku. Tutaj urodziła się
najmłodsza siostra Adama, Jadwiga.
Niestety, w związku z szybko postępującą chorobą ojca rodzina była zmuszona sprzedać majątek i wyprowadzić
się do Warszawy, gdzie zakupiono
kamienicę.

CO SIĘ STAŁO...
W Czernicach pozostał jedynie
fragment muru (na zdjęciu poniżej)
dworku, w którym mieszkali Chmielowscy. Naprzeciw budynku znajdowała się kaplica dworska. Figury
znajdujące się kościele koło ołtarza
to prawdopodobnie ﬁgury ocalałe z tej
właśnie kaplicy.

Opodal stoi lipa (zdjęcie na okładce), która jest niemym świadkiem
czasów, kiedy ośmioletni Adaś bawił
się tu ze swym rodzeństwem.
Licznie przybyłych pielgrzymów
z całej Polski przyjęli serdecznie
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mieszkańcy Czernic, z ks. proboszczem paraﬁi p.w. Maryi Matki Kościoła ks. Rafałałem Pyzikiem na czele.
Koncelebrze przewodniczył ks. prałat
Marian Szczerba, dyrektor Wydziału Katechetycznego Archidiecezji
Częstochowskiej, który też wygłosił
homilię. W uroczystościach brali
udział księża z dekanatu Osjaków i ks.
palotyn – rekolekcjonista.
Siostry oﬁarowały paraﬁi feretron
z obrazem św. Brata Alberta i bł. Siostry Bernardyny (na zdjęciach poniżej). Parafianie przygotowali małą
wystawę o Bracie Albercie, z materiałów udostępnionych głównie przez
p. Jerzego Dudę.
Siostry z prowincji krakowskiej
przed Mszą św. zaprezentowały montaż słowno-muzyczny ku czci św. Brata Alberta. Na zakończenie uroczystości zatroszczyły się też o strawę
dla ciała.
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CO SIĘ STAŁO...

Postulatorem generalnym procesu
na szczeblu rzymskim został mianowany ks. dr Dariusz Drążek.
PROCES BRACI
Jako postulator sprawę albertyńską
W dniu 24 maja b. r. uroczystą Mszą w procesie beatyﬁkacyjnym drugiej
św. koncelebrowaną pod przewodni- grupy męczenników z okresu II wojny
ctwem ks. bp. Jana Szlagi, ordynariu- światowej prowadzi br. dr Rafał Bogsza diecezji pelplińskiej zakończył się dan Siwiec, albertyn.
Ks. kardynał Stanisław Dziwisz
polski etap procesu beatyﬁkacyjnego
drugiej grupy męczenników II wojny – metropolita krakowski, pod którego
światowej. W niniejszym procesie przewodnictwem prowadzony był
beatyﬁkacyjnym postępowaniem do- proces, podczas sesji zamykającej
wodowym objęto również dwóch postępowanie procesowe powiedział:
albertynów: Sługę Bożego br. Wincen- „Ufamy, że niebawem będziemy mogli
się cieszyć chwałą ołtarzy naszych męczenników Sług Bożych br.
Wincentego Wolniarskiego i br. Serafina
Zwolińskiego”.
My również podzielamy tę nadzieję
Księdza Kardynała
i prosimy o modlitwę
do Miłosiernego Boga
Sł. B. br. Wincenty J. Wolniarski
Sł. B. br. Seraﬁn Zwoliński w tej intencji. Wypratego Józefa Wolniarskiego oraz Sługę szajmy również za wstawiennictwem
Bożego br. Serafina Zwolińskiego. naszych Sług Bożych potrzebne nam
Proces albertyńskich Sług Bożych na łaski.
O łaskach otrzymanych za wstaszczeblu diecezjalnym prowadzony
był przez Trybunał Rogatoryjny Archi- wiennictwem Sług Bożych prosimy
diecezji Krakowskiej, który zakończył powiadomić Postulację Procesu Beswoje postępowanie dowodowe dnia atyfikacyjnego: Bracia Albertyni,
ul. Krakowska 43, 31-066 Kraków,
10 października 2005 roku.
Obecnie akta procesowe zostały e-mail: domgeneralny_alb@zakon.
przekazane do Kongregacji Spraw opoka.org.pl
Kanonizacyjnych w Rzymie.

...u braci?

CO SIĘ STAŁO...
Modlitwa za wstawiennictwem
Sług Bożych (Imprimatur Kurii Metropolitalnej w Krakowie):
Wszechmogący i miłosierny Boże,
racz obdarzyć chwałą świętych Twoje
Sługi Braci Seraﬁna i Wincentego,
którzy poświęcili swoje życie w służbie potrzebującym i opuszczonym
w Zgromadzeniu Braci posługujących
Ubogim.
Trwając w zjednoczeniu z Tobą
stali się heroicznymi świadkami wiary
NOWY ZARZĄD
W dniach od 6–9 września br.
w Krakowie obradowała kapituła
generalna Zgromadzenia Braci Albertynów. Kapituła dokonała wyboru
nowego zarządu Zgromadzenia:
brat Franciszek – Robert Grzelka –
brat starszy
brat Tomasz – Wojciech Pączek – asystent generalny, ekonom generalny
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oddając swoje życie w oﬁerze miłości
ku Tobie, mężnie znosząc udręki więzienia i obozów koncentracyjnych.
Przez ich wstawiennictwo umocnij
naszą wiarę, nadzieję i miłość na
drodze naszego życiowego powołania
i udziel nam łaski……….., o którą
z ufnością prosimy. Przez Chrystusa
Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario…,
Chwała Ojcu….
Maryjo królowo Męczenników,
módl się za nami.
brat Hieronim – Jerzy Moroz – II radny generalny
brat Paweł – Tomasz Flis – III radny
generalny
brat Bernard – Jerzy Czarnucha – IV
radny generalny
brat Alojzy – Jan Głuszcz – V radny
generalny
brat Kamil – Krzysztof Szymański –
sekretarz generalny

Członkowie kapituły z bp. nom. Damianem Muskusem OFM. Fot. arch. braci albertynów
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CO SIĘ STAŁO...

...w TPBA?
W tym roku przypada Jubileusz 30lecia Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta. Obchody tak zaszczytnego
święta skupią się w okresie listopada
– podczas Gali w Operze Wrocławskiej oraz Pielgrzymki Towarzystwa
na Jasną Górę. Jednak do obchodów
przygotowywaliśmy się cały rok – rozpoczęliśmy Jubileusz od peregrynacji
obrazu ECCE HOMO oraz relikwii św.
Brata Alberta i bł. Siostry Bernardyny
po wszystkich kołach naszego Towarzystwa. Peregrynacja rozpoczęła się
19 lutego uroczystą Mszą św. w Katedrze Wrocławskiej, a zakończy się w
czerwcu 2012 w Krakowie w Sanktuarium św. Brata Alberta.

Dla naszych podopiecznych zostały
przygotowane liczne pielgrzymki,
spotkania, zawody sportowe (tenis
stołowy, szachy), konkursy (literacki,
rękodzielniczy) i przedstawienie teatralne (Antygona w Nowym Jorku).
W sobotę 11 czerwca dorocznej
pielgrzymce Towarzystwa do relikwii św. Brata Alberta przewodniczył asystent kościelny Towarzystwa
bp Edward Janiak, który odprawił

wraz z licznie przybyłymi kapłanami
Mszę św. w sanktuarium Ecce Homo
dla ponad tysiąca pielgrzymów w całej
Polski.

Przewodniczący TPBA Bohdan Aniszczyk ze
współzałożycielem bratem Jerzym Marszałkowiczem

W lipcu odbył się I Turniej Szachowy w Sanoku, w którym wzięła udział
arcymistrzyni Polski Pani Monika
Krupa. Turniej trwał dwa dni, podczas
których odbyły się rozgrywki szachowe i warcabowe. Na zakończenie była
niespodzianka: możliwość zagrania
z zawodowcem. Rezultatem było 27
rozegranych partii z arcymistrzynią
przez chętnych oraz zwycięstwo Pana
Pawła Smaka z Chełma w Turnieju.

CO SIĘ STAŁO...
W sierpniu odbył się także Piknik
wraz z Pielgrzymką Trzeźwościową
na Górę Chełmską w Koszalinie.
Wówczas zostało wystawione przed-

stawienie „Antygona w Nowym
Jorku” oraz zakończono konkurs
rękodzielniczy mieszkańców naszych
Schronisk. Piękne wyroby można będzie oglądać podczas gali w Operze.
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Zorganizowaliśmy także Konkurs Literacki dla podopiecznych
i mieszkańców Schronisk, sympatyków, sponsorów, wolontariuszy, pracowników, członków Towarzystwa.
Pierwsze miejsce zajął Pan Andrzej
Mokros za tekst „Wspominki” (zob.
s. 26). Kolejno wyróżniliśmy trzy
dodatkowe prace: Wspomnienia” autorstwa Pani Anny Karaś, praca bez
tytułu autorstwa Pani Anny Haśnik,
„30 lat minęło. Wspomnienia” autorstwa Pana Marka Oktaby.
Dzięki ludziom dobrej woli, sponsorom oraz ciężkiej pracy wydaliśmy
dwie książki, które stanowią jedynie
część planowanych publikacji: o hi-

Sierpień zakończyliśmy VIII Turniejem Tenisa Stołowego w Tapinie.
Dzięki sprawnej organizacji oraz zaangażowaniu lokalnych władz odbył
się jednodniowy Turniej, w którym
wzięli udział uczestnicy z całej Polski,
podobnie jak w Sanoku.
storii Towarzystwa oraz Mój Pamiętnik autorstwa brata Jerzego Adama
Marszałkowicza, współzałożyciela
Towarzystwa. Poza tym przygotowano ulotki o Towarzystwie, obrazki okolicznościowe i pamiątkowe.
Wstępem do uroczystości w Operze
jest konferencja pt. Idea św. Brata
Alberta we współczesnej pomocy
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CO SIĘ STAŁO...

osobom bezdomnym oraz otwarcie
wystawy artystycznej „Bliźniemu
swemu…”, która jest jedną z pięciu
przedaukcyjnych wystaw organizowanych w największych miastach
Polski: Warszawie, Wrocławiu, Koszalinie, Katowicach i Rzeszowie.
W marcu 2012 w Rzeszowie odbędzie się wielka aukcja wystawionych
dzieł plastycznych, z której dochód
w całości będzie służył wsparciu
i pomocy osobom najuboższym.
Gala w Operze Wrocławskiej
7 listopada 2011 jest formą podziękowania dla wszystkich tych,
którzy przez lata wspierali, pomagali,
pracowali dla najuboższych i szerzyli działalność naszego patrona,
św. Brata Alberta. Zostaną wręczone
wyróżnienia i podziękowania, a na
zakończenie posłuchamy koncertu,
podczas którego wystąpią Pani Małgorzata Walewska (mezzosopran),
Pan Robert Grudzień (fortepian), Pan
Georgij Agratina (ﬂetnia) oraz Pan
Jerzy Zelnik (recytacja).
Jednak najważniejszym etapem
będzie pielgrzymka podopiecznych,
pracowników, wolontariuszy, sympatyków Towarzystwa na Jasną Górę,
przed cudowny wizerunek Matki
Bożej. Podczas niej odnowiony zostanie Akt zawierzenia Bezdomnych
i Towarzystwa Pomocy im. św. Brata
Alberta.
(Wszystkie zdjęcia są własnością TPBA.)

CZYM JEST
TOWARZYSTWO POMOCY
im. św. BRATA ALBERTA

Powinno się być dobrym jak chleb;
Powinno się być dobrym jak chleb,
który dla wszystkich leży na stole,
Z którego każdy może kęs dla siebie
ukroić i nakarmić się, jeśli jest
głodny.
św. Brat Albert

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata
Alberta jest ogólnopolską organizacją
zajmującą się problemem bezdomności – powstało w 1981 roku. Ze
względu na 30-letnią działalność
Towarzystwa posiadamy dużą wiedzę
i spore doświadczenie w dziedzinie
pomocy osobom bezdomnym, które
przekłada się również na rozwój struktury Towarzystwa, poprzez tworzenie
nowych placówek terenowych.
Misją Towarzystwa jest pomoc osobom bezdomnym, ubogim i niepełnosprawnym niesiona w duchu naszego
Patrona, św. Brata Alberta. Istotą tego
działania jest nie tylko zaspokojenie
potrzeb elementarnych, ale przede
wszystkim odbudowanie godności
człowieka, szerzenie wiary i wsparcia
dla najbardziej potrzebujących.
Wartości i zasady, którymi kieruje
się Towarzystwo w swoich działaniach, odwołują się do ewangelicz-

Czym jest TPBA?
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nego przykazania miłości i wartości
ogólnoludzkich, w tym godności oraz
wartości społecznych, gdyż pomoc
udzielana osobom bezdomnym przynosi korzyści całemu społeczeństwu.
Towarzystwo pomocy im. św. Brata
Alberta realizuje swoje cele poprzez:
● prowadzenie domów całodobowego
pobytu: schronisk, ochronek, noclegowni, hospicjów ● prowadzenie
kuchni, łaźni, świetlic środowiskowych i innych placówek pomocy
najuboższym ● pracę socjalną, w tym
aktywizację zawodową i społeczną ●
pomoc psychologiczną ● pomoc prawną ● pomoc medyczną ● wsparcie duchowe ● wydawanie żywności, odzieży, leków ● działalność informacyjną
● prace badawcze nad problematyką
bezdomności w Polsce.

zawodowej i społecznej (w tym kluby
i centra integracji społecznej oraz placówki o podobnym proﬁlu)

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata
Alberta prowadzi na terenie całej Polski: ● 39 schronisk i 13 noclegowni ●
8 mieszkań readaptacyjnych dla mężczyzn ● 10 domów dla kobiet i matek
z dziećmi ● 2 noclegownie dla kobiet
● 8 domów dla osób starszych i chorych ● 1 dom dziecka z mieszkaniem
chronionym dla dorosłych wychowanków ● 15 kuchni i jadłodajni ●
3 ogrzewalnie ● 5 łaźni ● 18 punktów
wydawania odzieży i żywności ●
6 świetlic dla dzieci ● 1 świetlicę dla
dorosłych ● Centra Integracji Społecznej ● inne placówki o charakterze
pomocy dziennej, w tym aktywizacji

Biuro Naczelnych władz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
znajduje się we Wrocławiu.
Każde Koło stara się rozszerzyć
swoją działalność o schronisko, noclegownię, jadłodajnię lub inną formę
pomocy, w zależności do zapotrzebowania na danym terenie.
Każda forma pomocy się liczy!

Towarzystwo zrzesza prawie 3000
członków zorganizowanych w 63
terenowych placówkach, zatrudnia
kilkuset pracowników i opiekunów
oraz 2000 wolontariuszy, którzy nieustannie pomagają i udzielają wsparcia osobom potrzebującym.
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata
Alberta pozyskuje środki ﬁnansowe z:
● środków publicznych ● środków
unijnych, pozyskiwanych w konkursach ● darowizn rzeczowych ● darowizn pieniężnych ● refundacji kosztów działalności placówek ● odpisu
1% z podatku dochodowego ● składek
członkowskich ● nawiązek.

Towarzystwo Pomocy
im. św. Brata Alberta
ul. Kołłątaja 26A
50-007 Wrocław
WWW.bratalbert.org.pl
KRS: 00000 69581
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MISJE
Siostry albertynki posługują potrzebującym także poza Polską. Zwłaszcza
w Boliwii i na Syberii nie brak głodnych i opuszczonych.
W Usolu Sybirskim, miejscu zesłania wielu Polaków, siostry troszczą się
o dzieci ulicy, realizując projekt pomocowy Caritas „Znaleźć swoje miejsce

W Boliwii. S. Ligoria z ubogimi

naprzeciw najbardziej podstawowym
ludzkim potrzebom staje się pierwszym zwiastunem Ewangelii.
W Boliwii siostry rozdają żywność,
pielęgnują chorych ubogich w domach
i w klinikach, katechizują, opiekują się
dziećmi ulicy. Kraj jest bardzo ubogi
i niestabilny; prosta ludność wykorzystywana przez maﬁe narkotykowe cierpi z braku oświaty i służby zdrowia.
Zapraszamy do udziału w misjach
poprzez dar modlitwy w tej intencji.
Jeśli zaś ktoś pragnie złożyć oﬁarę
pieniężną, można wpłacić na konto nr
92102028920000590200227181.

Syberia. S. Taida z „dziećmi ulicy”

w życiu”. Projekt przeznaczony jest dla
50 dzieci, które pozostawione samym
sobie weszły na drogę włóczęgostwa,
żebractwa i toksykomanii. W kraju,
gdzie przez tyle lat programowo niszczono życie chrześcijańskie, wyjście

Boliwia. S. Teresa i s. Nancy (Boliwijka) pomagają dzieciom
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s. Krzysztofa Babraj

Zarys dziejów pomocy społecznej na
ziemach polskich z uwzględnieniem
działań wobec osób bezdomnych
Przełożona generalna sióstr albertynek, Siostra Starsza Krzysztofa Babraj, przygotowała referat
z dziejów opieki społecznej na
zaproszenie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta z racji
jego jubileuszu.
Pierwszym aktem prawnym w Rzeczypospolitej Polskiej wydanym w sprawie tzw. ludzi „luźnych” w tym bezdomnych było powołanie przez Sejm
1773-1775 Specjalnej Komisji Szpitalnej. Ludzie „luźni” tworzyli przekrój
całego społeczeństwa. Byli to chłopi,
mieszczanie, szlachta w różnym wieku od dzieci do osób dorosłych. Ich sytuacja spowodowana była obok przyczyn natury osobistej systemem ekonomiczno-społecznym oraz skutkami
wojen. Dzięki obławie, którą przeprowadzono 2 listopada 1791 r. z inicjatywy Komisji Polityki Cywilno-Wojskowej ustalono, że tego dnia w Warszawie przebywało 501 żebraków bez
dachu nad głową i pracy.

Polska wchodziła w wiek XIX
podzielona granicami rozbiorów. Jej
namiastką było najpierw Księstwo
Warszawskie, a później Królestwo
Polskie samorządne do 1831 r. Czasy rozbiorów pozostawiły po sobie
pojęcia: społecznika i społecznictwa.
Od lat osiemdziesiątych XIX stulecia
pojawia się wyrażenie „służba społeczna”. Istniejące ustawy dotyczące
kwestii pomocowych były odpowiednio do zaboru regulacjami austriackimi, rosyjskimi lub pruskimi.
Najlepiej było w zaborze austriackim, gdzie był szereg swobód narodowych. Wydane w 1863 roku prawo
stwierdzało, iż opieka nad biednymi
należy do obowiązków gminy.
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Na terenie zaboru pruskiego istniała
obowiązkowa opieka gmin związana
z miejscem zamieszkania. Potrzebującymi zajmowały się regionalne
związki a ponad nimi był związek
krajowy, który przejmował opiekę,
gdy wymagała ona zbyt dużych funduszy lub gdy biedny nie był nigdzie
odnotowany na stałe.
Najtrudniejsza sytuacja dla Polaków była w zaborze rosyjskim,
gdzie tłumiono wszelkie niezależne
inicjatywy i objawy ruchu związanego
z polskością. Towarzystwo Kredytowe
czekało 30 lat na swe zatwierdzenie.
W Królestwie Kongresowym opieka
społeczna oparta była na prawie z 1870
roku, mówiąca o radach dobroczynności publicznej szczebla gubernialnego,
powiatowego i miejskiego. Były to
instytucje rusyﬁkacyjne i biurokratyczne.
Na początku pierwszej wojny światowej z uwagi na tragiczną sytuację
bytową polskich dzieci powołano
w Warszawie Centralny Komitet Obywatelski. W czasie swojego istnienia
(wrzesień 1914 – lipiec 1915) zorganizował on liczne, stałe schroniska
dla dzieci i dorosłych, którzy byli
niezdolni do samodzielnego życia.
Następnie Tymczasowa Rada Stanu
w 1917 r. wyodrębniła, jako jeden
z ośmiu departamentów, departament
pracy. Wraz z organizacją państwa
i konstytucją wyłoniło się ostatecznie Ministerstwo Opieki Społecznej

funkcjonujące do II wojny światowej.
W odrodzonej Polsce służba społeczna
znalazła się u progu tworzenia jej od
początku. Trzeba było zjednoczenia
wysiłków poszczególnych zaborów
by dać jej mocne podstawy, gdyż
obce wzory okazały sie zbyt ograniczone. Ostatecznie terenem działania
służby społecznej były w Polsce
dwa obszary życia: opieka społeczna
i oświata. Należało wyodrębnić działy
opieki społecznej, kolejno: opieka nad
macierzyństwem i dziećmi, opieka
nad niezdolnymi do pracy, pomoc
dotkniętym klęskami żywiołowymi,
opieka nad niemającymi pracy, opieka
nad wychodźcami, cudzoziemcami,
opieka nad więźniami, włóczęgami
oraz przeciwdziałanie nierządowi i pijaństwu, wreszcie ochrona lokatorów
w miastach. Polskie ustawodawstwo
pomocowe otworzyła Konstytucja
z 1921 r., zaś doprecyzowała ustawa z 1923 r. Podstawową jednostką
opiekuńczą w ramach organizacji
służby społecznej stała się gmina. Ona
miała obowiązek wspierania swych
obywateli jak również przybyszów
z zewnątrz, jeżeli znaleźli się w pilnej
potrzebie.
Konstytucja to najważniejszy akt
prawny, określający zadania państwa
w stosunku do obywateli, którzy
o własnych siłach nie są w stanie
rozwiązać swoich problemów bytowych. Konstytucja Rzeczypospolitej uchwalona 17 marca 1921 r.
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zawierała 5 artykułów dotyczących
pomocy społecznej. Równocześnie
zgłoszono wniosek o konieczności
natychmiastowego uchwalenia ustawy o opiece społecznej. Stała się ona
faktem 16 sierpnia 1923 r. Ustawa
określała opiekę jako „zaspokojenie
ze środków publicznych niezbędnych
potrzeb życiowych tych osób, które
trwale lub chwilowo własnymi środkami materialnymi lub własną pracą
uczynić tego nie mogą, jak również
zapobieganie wytworzeniu się stanu
wyżej określonego...”. Ustawa ta objęła opieką wiele grup społecznych,
w tym także bezdomnych. To właśnie
m.in. osobom pozbawionym schronienia opieka społeczna zobowiązana
była do dostarczenia niezbędnych
środków do życia: żywności, odzieży,
obuwia, odpowiedniego pomieszczenia ze światłem, opałem oraz do udzielania pomocy w nabywaniu narzędzi
do wykonywania pracy zawodowej.
Ze wszystkich form trwałej opieki
społecznej mogły korzystać osoby
posiadające obywatelstwo polskie
i zamieszkujące w danej gminie co
najmniej przez rok. Wykonawcą obowiązków opiekuńczych zostały związki komunalne, a od 1933 r. związki
samorządowe. Zapewniono także
wsparcie i współdziałanie prywatnym
instytucjom opiekuńczym. Ustawa
z 1923 r. była dokumentem nowoczesnym jak na owe czasy, w praktyce były
to jednak tylko początki i działalność
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systemu pozostawiała wiele do życzenia, a to przez brak umiejętności, jak
i bazy materialnej. Dwie trzecie osób
mających pozostawać w zakładach
zamkniętych znajdowało opiekę w instytucjach społeczno-ﬁlantropijnych.
Do największych liczebnie należały
organizacje związane z dziełem rozpoczętym przez św. Wincentego a Paulo,
organizacje oparte w swej działalności
na gminach religijnych i na zakonach
wyspecjalizowanych w spełnianiu
funkcji opiekuńczych i pielęgnacyjnych, jak magdalenki, sercanki,
służebniczki, albertynki i albertyni
oraz paraﬁe.

S. Rafaela z mieszkanką domu opieki. Fot. arch. sióstr
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Od XIX wieku wzrasta liczba stowarzyszeń i organizacji społecznych.
Należą do nich Warszawskie Towarzystwo Dobroczynnosci założone w 1814
roku, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w
1880 r., Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami i ich Dziećmi w 1864
r. W życiu narodowym tego okresu
doniosłą rolę odegrał Kościół katolicki. Sam prześladowany, złączył się
z cierpieniami ludzi świeckich a duszpasterstwo zrosło się z patriotyzmem.
Po raz pierwszy w naszych dziejach
Kościół oderwał się od stanów uprzywilejowanych, kapłani przypomnieli sobie, że wywodzą się z ludu i że
właśnie do nich należy opieka nad nim
i walka o poprawę jego bytu. Chlubnie
zasłużyli się tutaj kapłani: Augustyn
Szamarzewski – patron banków ludowych w poznańskim, Piotr Wawrzyniak – działacz na rzecz spółdzielczości, Stanisław Stojałowski – galicyjski
ksiądz, polityk, wydawca czasopism
ludowych i organizator stronnictw
chrześcijańsko-ludowych oraz Marcin
Godlewski – propagator chrześcijańskich związków zawodowych. Praca
tych kapłanów spotała się z pełną akceptacją Kościoła w encyklice Rerum
Novarum (1891 r); w niej Kościół katolicki stanął po stronie biedoty, a papież Leon XIII został nazwany papieżem robotników. Idee encykliki leżały
u podstaw listu duszpasterskiego arcybiskupa lwowskiego J. Bilczewskiego
(1903 r.) traktującego o demokracji

chrześcijańskiej, przywracającej równowagę wszystkich klas społecznych,
nakazującego specjalną „troskę i dążenie” do jak najszybszego dźwignięcia
warstw uboższych.
W okresie tym powstało również
wiele nowych polskich zgromadzeń
zakonnych. Nowatorskie programy
oświatowo-wychowawcze utworzone
przez Edmunda Bojanowskiego wprowadzone zostały w życie przez pracę
wychowawczą członków założonych
przez niego zgromadzeń – sióstr służebniczek (dębickich, starowiejskich
i wielkopolskich). Edukacją objęto
dzieci i młodzież, szczególnie ze
środowskich wiejskich i ubogich rodzin. Szerokie spojrzenie na sytuację
XIX-wiecznej Polski i umiejętność
dostrzeżenia głownych problemów
dotykających przeciętnych ludzi miał
Honorat Koźmiński – założyciel 20
zgromadzeń zakonnych. Członkowie
tych Zgromadzeń wspomagali zarówno dzieci, młodzież, jak i opiekowali
się chorymi i starszymi. Siostry felicjanki założone przez siostrę Angelę
Truszkowską w 1855 r. prowadziły sierocińce i ochronki, szkoły ludowe, domy opieki, kuchnie dla głodnych oraz
zajmowały się pielęgnacją chorych
w domach. W 1873 r. powstało zgromadzenie sióstr nazaretanek, założone
przez Marię Siedliską w celach wychowawczych. Powstały również katolickie stowarzyszenia pracownicze.
Do nich należały zrzeszenia majstrów
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i robotników pozafabrycznych, a także stępczych. Zobowiązanie się Brata
Stowarzyszenie Sług Św. Zyty.
Alberta do ponoszenia odpowiedzialNa rozwój różnych form pomocy ności za to miejskie pomieszczenie soosobom bezdomnym istotny wpływ cjalne przyniosło daleko idące skutwywarła działalność zgromadzeń al- ki. Wspólne zamieszkanie zakonnika
bertyńskich, założonych przez Adama z ubogimi mężczyznami pozwoliło mu
Chmielowskiego – Brata Alberta. Słu- zdobyć zaufanie nie tylko mieszkańżyły najuboższym, w tym szczególnie ców ogrzewalni, ale i krakowskiej ludopuszczonym, kalekom i nędzarzom, ności. Dzięki temu mógł wprowadzić
w których widziano znieważone ob- liczne zmiany zarówno w funkcjonolicze samego Pana Jezusa. Adam waniu domu jak i w sposobie życia
Chmielowski 25 sierpnia 1887 r. mieszkańców. Lokal, który był zimną,
przywdział habit zakonny i przyjął ciemną dziurą, zaczął stawać się dozakonne imię Albert, a rok później mem. Odpowiedzialność za organizazłożył śluby zakonne i zamieszkał cję tegoż domu spoczywała na każdym
wraz z nędzarzami w ogrzewalni na mieszkańcu. Nikt nie pozostawał obKazimierzu w Krakowie. Swoją dzia- cy i obojętny. Ponadto zorganizowano
łalność na rzecz ubogich i bezdom- warsztaty pracy, które oprócz źródła
nych rozpoczął 1 listopada 1888 r. Jest dochodu były sposobem na rehabilitato data upamiętniająca zawarcie umo- cję zawodową mężczyzn. Tak powstawy z Magistratem Miasta Krakowa, w której
zobowiązał się m.in.
do przebywania dniem
i nocą w ogrzewalni,
żywienia, ubierania
ubogich, poszukiwania
dla nich mieszkania,
pracy, dokonywania
wszelkich niezbędnych
remontów. Pieniądze na
ten cel miały być zdobywane przez kwestę.
Ogrzewalnia była
siedliskiem nędzy, a zarazem miejscem organi- Przytulisko braci albertynów przy ul. Krakowskiej 43, w którym
zowania się grup prze- zmarł św. Brat Albert. Fot. z lat międzywojennych; arch. braci
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ło pierwsze przytulisko i pierwowzór
albertyńskiej posługi bezdomnym.
Przytuliska były domami schronienia
i dobrowolnej pracy przeznaczonymi
dla bezdomnych i bezrobotnych, bez
względu na ich wyznanie, gminę i narodowość. Do dziś cytowane są słowa
Brata Alberta: „Każdemu głodnemu
dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież. Jak nie ma dużo to mało, inaczej nie ma przytuliska”.
Działalność Brata Alberta bardzo
szybko przyciągnęła wielu młodych
mężczyzn do niesienia pomocy ludziom najuboższym. Tak powstało
Zgromadzenie Braci Albertynów,
które pierwotnie nosiło nazwę Bracia
Tercjarze Św. Franciszka Posługujący
Ubogim. Wkrótce potem chęć podjęcia służby ubogim zgłosiło siedem
kobiet z Podlasia. Przejęły one opiekę
nad ogrzewalnią kobiet, a składając
15 stycznia 1891 roku śluby zakonne,
dały początek żeńskiej gałęzi albertyńskich zgromadzeń. Posługa albertyńska zaczęła zataczać coraz szersze
kręgi. Powstawały kolejne przytuliska:
we Lwowie (1892 r.), Sokalu (1898 r.),
Przemyślu (1907 r.) i Stanisławowie
(1914 r.). Ponadto siostry przejęły
opiekę nad Domem Starców i Kalek
przy ulicy Lubicz 25 w Krakowie
(1898 r.), posługę w przytułku w Jarosławiu (1903 r.).
W Krakowie przy domu zakonnym
Sióstr otwarto przytulisko dla dzieci
więźniów i bezdomnych (1911 r.),

natomiast w Tarnowie siostry podjęły
pracę dla zakaźnie chorych. O przytulisku dla bezdomnych kobiet i dzieci
przy ulicy Piekarskiej w pierwotnej
ogrzewalni dla mężczyzn, dokąd siostry albertynki z ubogimi przeniosły
się w 1892 r., pisali współcześni że
„stało blisko Wisły, jakby na straży
przed krokami rozpaczy, a wiszący
prosty drewniany krzyż wskazywał, że
w tym domu przystań nadziei i ratunek dla wielu moralnych rozbitków”.
„Chociaż dom stał przy ulicy, której
środkiem płynęły szeroką strugą ścieki
tej części Kaziemierza, to w samym
ubogim przytulisku widać czystość
i staranność i doznawało się błogiego
uczucia jakby rodzinnego ogniska
domowego. [...] wrzeciona się kręcą... tylko twarze tych prządek, albo
niezmiernie stare, albo niezmiernie
wynędzniałe, wychudłe. Przy nich
na tapczanach zawiniątka samych
łachmanów i małe nędzne dzieciątka.
Miłość, która te biedaczki przyjęła, zamyka oczy na przyczyny tej nędzy, widzi i lituje się nad ich cierpieniem”.
Idea dobroczynności Brata Alberta
zaspokajała potrzeby ludzi ubogich
w zakresie poprawy warunków materialnych i bytowych. Wrażliwy na
ich niedolę nie roztaczał nad nimi
nadmiernej opieki, lecz wspomagał
ich własne wysiłki na drodze do samodzielności. Dążył do tego, co dzisiaj
nazywamy „pomocą społeczną”, a co
jednocześnie jest przeciwieństwem
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opieki społecznej. Uważał, że aby
człowiek mogł podźwignąć się z nędzy, trzeba mu stworzyć ku temu warunki. Dlatego skupionym w przytuliskach ludziom umożliwiano zdobycie
zawodu i wyszukiwano zatrudnienie.
W opini Brata Alberta praca miała
wartość aktywizującą, umoralniającą
i wychowawczą. Była bardzo istotna
dla przywrócenia człowiekowi jego
godności. Swój pogląd na ten ważny
problem wyraził w sprawozdaniu
z działalności przytulisk z 1892 r. Napisał: „ [...] za pewne przyjąć trzeba,
że człowiek, który dla jakichkolwiek
powodów jest bez odzieży, bez dachu
i kawałka chleba może już tylko kraść
i żebrać dla utrzymania życia – w tym
bowiem nędznym stanie najczęściej
do pracy nie jest zdolny, ani mu też
łatwo pracy znaleźć nie przychodzi.
[...] Dlatego trzeba mu bezpośrednio
otworzyć niejako furtkę do wyjścia
z nędzy [...] a już najlepiej pracę
zarobkową, bo nadzieja samodzielnego zarobku jest tu uczciwym a do
pracy i pilności dostatecznym zwykle
motorem”. Praca, która przywracała
człowiekowi wartość, czyniła go użytecznym dla społeczności, wyrywała
w wielu przypadkach ze świata przestępczego. W przeciągu roku miasto
odczuło działalność św. Brata Alberta,
gdyż według danych policyjnych, ilość
przęstępstw spadła prawie o połowę,
przypadki publicznego pijaństwa
o 20% i o 30% lista spraw sądo-
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wych. W okresie I wojny światowej
organizowano zbiórki pieniężne oraz
zbierano ziemiopłody dla pogorzelców
i oﬁar walk frontowych. Brat Albert
wysłał siostry do pracy w szpitalach
epidemicznych. Idea ta realizowana
jest po dziś dzień w placówkach prowadzonych przez albertyńskie zgromadzenia: w Polsce, Argentynie, na
Ukrainie, Syberii, w Boliwii, Anglii,
Stanach Zjednoczonych i Włoszech.
W dniu 9 stycznia 1934 r. arcybiskup Adam Sapieha powołał do życia
związek dobroczynności „Caritas”,
jako zrzeszenie katolickich stowarzyszeń i zakładów dobroczynnych oraz
placówek wychowawczych i opiekuńczych, celem koordynowania ich
działań, współpracy z władzami państwowymi i samorządowymi. W cza-

Przed furtą. Fot. s. A. Koteja
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sie okupacji hitlerowskiej domy zakonne przyjęły rzeszę uciekinierów.
Arcybiskup książę Sapieha powołał
do istnienia Radę Główną Opiekuńczą (RGO), która oprócz organizowania i prowadzenia pomocy doraź-

Wrażliwy na ich niedolę nie roztaczał nad nimi nadmiernej opieki, lecz
wspomagał ich własne wysiłki na drodze do samodzielności.
nej troszczyła się o przebywających
w więzieniach, obozach koncentracyjnych, obozach przejściowych i na
przymusowych robotach. RGO organizowała kuchnie ludowe i wydawanie posiłków, gromadziła i rozdawała
odzież, obuwie i opał. Oprócz tych
działań brak było jakichkolwiek działań instytucjonalnych na rzecz bezdomnych. Osoby takie mogły jednak
na równi ze wszystkimi potrzebującymi korzystać z posiłków społecznej RGO w miastach Generalnej Gubernii, gdzie miała swoje placówki.
W 1945 r. arcybiskup książę Sapieha
na prośbę ministra opieki społecznej
Stańczyka zorganizował w Krakowie
centralę Caritas powołaną przez episkopat i został jej przewodniczącym.
Po II wojnie światowej ludziom wracającym z obozów koncentracyjnych
i repatriantom pomagał Polski Czer-

wony Krzyż, organizacje charytatywne świeckie (Caritas International),
które udzielały zapomóg ﬁnansowych,
rozdzielały dary przez kontakty Kościoła, dożywiały ludność, pomagały
w opiece nad chorymi i w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych.
Do 1950 r. organizacja „Caritas” dysponowała 1948 placówkami opiekuńczymi. Prowadziła liczne akcje
proﬁlaktyczne, walkę z pijaństwem,
włoczęgostem, organizowano kolonie dla dzieci biednych, osieroconych,
prowadzono kuchnie ludowe, domy
noclegowe i stacje opieki nad matką
i dzieckiem. W dniu 23 stycznia 1950
r. decyzją administracji państwowej,
posługując się szeregiem fałszywych
zarzutów, narzucony został Zarząd
Przymusowy nad „Caritas”.
Po roku 1950 zniknęły przytułki
kościelne, kuchnie ludowe, misje
dworcowe „Caritasu”, zlikwidowano
domy noclegowe, domy pracy przymusowej oraz zakłady dla bezdomnych matek. Utworzone w 1945 r. izby
przejściowego pobytu zlikwidowano
na początku lat 60. Można zatem
stwierdzić, że w ciągu pierwszych 15
lat zdemontowano w PRL praktycznie całą infrastrukturę pomocy dla
bezdomnych, zwłaszcza należącą dla
niezależnych od państwa instytucji
charytatywnych. W latach 1953-70
obowiązywał pogląd, że ustrój socjalistyczny zapewnia wszystkim obywatelom pracę i eliminuje ubóstwo.
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Przyczyniło się to do zahamowania
pomocy społecznej. Mimo to w 1958
r. powołany został Polski Komitet
Pomocy Społecznej – stowarzyszenie
wyższej użyteczności, którego celem było niesienie pomocy osobom
i rodzinom w trudnych sytuacjach
materialno-bytowych. Według Jana
Śledzianowskiego słowo „bezdomność” przynajmniej przez pewien
okres historii PRL objęte było zapisem
cenzuralnym. W latach 70. pojęcie
„opieka społeczna” zostało zastąpione
„pomocą społeczną”. Zmiana ta miała
wyeliminować ﬁlantropijny charakter
działalności na rzecz potrzebujących.
Nowe określenie było rozumiane jako
działalność aktywna, obejmująca także proﬁlaktykę stanowiącą integralną
część składową zabezpieczenia społecznego. Niestety, nie dostrzeżono
problemu bezdomności, pomimo
starań państwa w zakresie udzielania
pomocy ludziom w potrzebie. Świadczy o tym zarządzenie Ministra Pracy
i Opieki Społecznej z 27 października
1959 r. o zakresie i trybie działania
opiekunów społecznych.
W końcu lat 70. w Warszawie po
długiej przerwie powołano pierwszy
w Polsce ośrodek dla bezdomnych
przez świecką grupę inicjatywną
wspartą przez zakon orionistów pod
nazwą Dom Przyjaźni. Jego działalność rozpoczęła się na przełomie lat
1977/78. Dom działał bez osobowości
prawnej i bez wsparcia władz mia-
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sta, przyjmował przede wszystkim
bezdomnych mężczyzn – byłych
więźniów, alkoholików, nieprzystosowanych społecznie i z zaburzeniami
psychicznymi.
Do końca lat 80. bezdomność ani
przez czynniki rządowe, ani przez
opinię publiczną nie była postrzegana
jako znaczący problem społeczny.
Bezdomnych uważano za włóczęgów
i pasożytów. Usuwano ich z oczu opinii publicznej i sami bezdomni mogli
spodziewać się raczej kary niż pomocy. Stosowano wobec nich represje.
Utrwalił się wizerunek bezdomnego

Na furcie. Fot. s. A. Koteja
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jako pasożyta społecznego, nieroba,
alkoholika i kryminalisty. Według
J. Marszałkowicza „problem bezdomnych w większych miastach był
uśmierzany przez wprowadzanie przez

...aby skutecznie pomagać
trzeba posiadać szczególne predyspozycje: bezinteresowność, uczciwość,
pierwszeństwo postawy
życzliwości i opiekuńczości nad postawą oceniania
i osądzania; konsekwencja
w działaniu przejawiająca się w dążeniu do doprowadzenia danej sprawy do
pomyślnego końca; zdolność bycia oparciem dla
tego, komu się pomaga.
prezydentów miast dwa razy w roku
tzw. trybu przyspieszonego działania
kolegiów ds. wykroczeń. Podczas tego
„trybiku” sprzątano z dworców, klatek
schodowych, parków i ulic bezdomnych i zamykano ich na 3 miesiące
do więzień. Jeszcze w sierpniu 1986
r. rzecznik prasowy rządu Jerzy Urban
oświadczył, że problem bezdomności
w Polsce nie istnieje.
W listopadzie 1981 r. rozpoczęło
we Wrocławiu działalność legalnie
zarejestrowane, mające od początku
osobowość prawną Towarzystwo Po-

mocy im. Św. Brata Alberta, wówczas
pod nazwą Towarzystwa Pomocy im.
Adama Chmielowskiego. Głównym
zadaniem jest pomoc bezdomnym.
Doświadczenia z działalności Towarzystwa potwierdziły istnienie
problemu bezdomności w ówczesnej
Polsce w skali wykraczającej poza
możliwości instytucji niosących pomoc ludziom tym dotkniętych.
Omawiając inicjatywy państwowe
przeciwdziałające bezdomności należy wspomnieć o placówce pogotowia
rodzinnego istniejącej od maja 1982
r. w Warszawie. Pogotowie przeznaczone jest na okresowy pobyt dzieci
i młodzieży z rodzin niepełnych i ich
rodziców, znajdujących się w trudnych
sytuacjach uniemożliwiających prawidłowie wykonywanie funkcji rodzicielskich. Działa ono zgodnie z zasadą
rejonizacji, co oznacza, że przyjmuje
osoby zameldowane tylko w Warszawie. Z prośbą o pomoc zgłaszają się
przede wszystkim kobiety z dziećmi
w trakie przeprowadzania rozwodu
lub świeżo po rozwodzie.
Na wyraźniejsze zaznaczenie się
zjawiska bezdomności wpływ miała
polityka mieszkaniowa państwa w latach 1945-2000. Wyrażała się głównie
w stopniowej zmianie ﬁlozoﬁi prawa
lokalowego oraz wycofywaniu się
państwa z socjalnego budownictwa
komunalnego. Od lat 70. rozwijano
budownictwo spółdzielcze i zakładowe, ludzie z różnych względów nie
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mający mieszkań, w coraz mniejszym
stopniu mogli liczyć na pomoc państwa. Eksmisje, rozpad rodzin, odbywanie kar więzienia, likwidacje hoteli
robotniczych były jedną z częściej
występujących przyczyn bezdomności
w latach 80. Ciągle jednak bezdomnymi stawali się przede wszystkim samotni mężczyźni przynależący do tzw.
marginesu społecznego, w większości
alkoholicy. Świadczą o tym badania
podjęte w 1985 r. przez zespół wrocławskich psychiatrów pod kierunkiem
S. Sidorowicza.
Do największych stowarzyszeń
niosących pomoc dla bezdomnych
należą wymienione już Towarzystwo
Pomocy Św. Brata Alberta z siedzibą
we Wrocławiu, Stowarzyszenie Monar z główną siedzibą w Warszawie
– realizuje tę działaność głównie poprzez wyodrębiony ze swej struktury
Markot. Inne organizacje to Polski
Czerwony Krzyż działający w Polsce
od 1919 r.; obecnie ma własny statut,
zatwierdzony rozporządzeniem Rady
Ministrów RP z kwietnia 1996 r. na
podstawie ustawy 16 listopada 1964
r. oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej niosący pomoc osobom i rodzinom niezdolnym do rozwiązywania
życiowych problemów, działający
w Polsce od maja 1958 r. Obie te instytucje PKPS i PCK są organizacjami
ogólnopolskimi, działają w formie
prawnej stowarzyszeń, istnieją dłużej
od innych podmiotów niepaństwo-
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wych, współcześnie angażujących
się na polu pomocy dla bezdomnych.
Powstały jako organizacje koncesjonowane i ﬁnansowane przez władze
PRL współtworząc od swojego powstania państwowy system opieki
i pomocy społecznej. W roku 1998
r. organizacje te prowadziły łącznie
14 ośrodków udzielających schronienia bezdomnym.
Fundacje, działające na podstawie
ustawy o fundacjach z dn. 6 kwietnia
1984 r. z późniejszymi zmianami,
w roku 1998 r. prowadziły łącznie
do 35 ośrodków dla bezdomnych.
17 sierpnia 1986 r. powstała w Krakowie Fundacja im. Brata Alberta.
Początkowo miało to być dzieło lokalne, ale szybko przekształciło się
w organizację ogólnopolską, posiadającą dziś na terenie całego kraju 27
domów pomocy społeczej, warsztatów
terapii zajęciowej, świetlic terapeu-

...nikt nie jest tak ubogi,
aby nie mógł pomóc innym.
tycznych i środowiskowych domów
samopomocy dla prawie 1000 osób
niepełnosprawnych, począwszy od
małych dzieci, a na seniorach skończywszy.
Wśród podmiotów prowadzących
ośrodki udzielające w różnych formach
pomocy bezdomnym, liczne są instytucje, działajace w strukturze Kościoła
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katolickiego, w znacznie mniejszej
liczbie inne Kościoły chrześcijanskie,
a sporadycznie niechrześcijańskie, np.
Hare Krishna. Działają one na podstawie prawa kościelnego oraz ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dokonujące się w Polsce przemiany
ekonomiczne lat 80. i 90. znalazły
odzwierciedlenie również w sytuacji
społecznej mieszkańców. Przyczyniły
się one do reformy pomocy społecznej
w Polsce. Istotnym momentem było
uchwalenie nowej ustawy o pomocy społecznej w makroskali w dniu
29 listopada 1990 r. Wśród sytuacji
uprawniającej do pomocy społecznej
znalazła się bezdomność. W ustawie
nie było żadnej deﬁnicji bezdomności i
to utrudniało określenie skali zjawiska
bezdomności w Polsce.
Działania pomocowe wymagają ciągłego podejmowania decyzji
i wyborów. Stąd też aby skutecznie
pomagać trzeba posiadać szczególne
predyspozycje: bezinteresowność,
uczciwość, pierwszeństwo postawy
życzliwości i opiekuńczości nad postawą oceniania i osądzania; konsekwencja w działaniu przejawiająca się w dążeniu do doprowadzenia danej sprawy
do pomyślnego końca; zdolność bycia
oparciem dla tego, komu się pomaga,
tzn. trzeba być tym na którym zawsze
można polegać. W działalności na
rzecz bezdomnych nie bez znaczenia

pozostaje nastawienie społeczeństwa.
Zrozumienie przez innych, że nie ma
większej biedy niż bezdomność i że
nikt nie jest tak ubogi, aby nie mógł
pomóc innym. Charakterystyczną
cechą wszystkich instytucji udzielających w Polsce pomocy bezdomnym
jest obecnie to, że zgodnie z regułami
prawnymi stanowiącymi podstawę ich
działania wykonują określone zadania
bez zysku (non proﬁt) lub też jeśli
prowadzą działalność gospodarczą, to
także nie dla zysku. Są zatem niekomercyjnymi jednostkami użyteczności
publicznej.
Brat Albert jest tutaj nieporównywalnym wzorem. Nie miał prawie
żadnych środków, żadnych funduszy,
żadnych gotowych instytucji, ale postanowił dawać siebie. „Dlatego – jak
pisze K. Wojtyła – rzucił go Bóg na
kolana przed człowiekiem najbardziej
wydziedziczonym, ażeby dawał siebie.
I dawał do końca swoich dni, dawał
ze wszystkich sił. Był to wyraz jego
wiary i miłości. A ten wyraz jego wiary
i miłości jest dla nas bezcenny, jak
również bezcenny jest w obliczu Boga.
Trzeba, aby nasze człowieczeństwo
wróciło w nowy sposób uwrażliwione
na człowieka, na jego potrzeby, jego
niedolę i cierpienia i ażeby gotowe było świadczyć sobą, świadczyć gołymi
rękami, ale pełnym sercem”. Św. Bracie Albercie, Obrońco i opiekunie
opuszczonych i skrzywdzonych, ucz
jak służyć Chrystusowi w braciach.
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Andrzej Mokros

Praca, która otrzymała I miejsce
w konkursie literackim TPBA 2011
[...] na początek muszę napisać jak
do schroniska traﬁłem.
Byłem kiedyś górnikiem w Wałbrzychu i wiodło mi się nie najgorzej.
Miałem żonę oraz śliczną i kochaną
córkę, miałem też psa i papugę. A moim drugim po turystyce konikiem był
wypieszczony ogród dumnie zwany
„Naszą działką”.
Po transformacji ustrojowej nasza
władza wpadła na genialny pomysł
w wyniku którego zlikwidowano całe
Zagłębie Wałbrzyskie. Z dnia na dzień
kilkanaście tysięcy ludzi zostało bez
pracy z portfelami wypchanymi milionami złotych. Z odpraw jakie wszyscy
otrzymaliśmy za rezygnację z dobrze
płatnej pracy. Nie starczyły te odprawy
na długo, bo szalejąca wtedy w naszym
kraju inﬂacja zamieniła je w głodowe
zapomogi. Pieniądze, które dostałem z
kopalni stały się niewiele warte, poza
tym w sklepach nie można było nic
kupić a w mieście i okolicy nie było
pracy. Te frustracje i kłopoty spowodowały, że poróżniłem się z rodziną i wtedy podjąłem decyzję by z Wałbrzycha
wyjechać do Wrocławia by tu znaleźć
jakąkolwiek pracę. Okazało się, że takich przyjezdnych, szukających pracy
jest we Wrocławiu więcej.
Różnie z tą pracą bywało, raz na
wozie... więcej pod. Kilka razy zo-

stałem okradziony ze swej pracy, bo
nie dostałem wypłaty od pracodawcy.
Przewinąłem się przez kilka robót
aż trafiłem na coś co mnie bardzo
zainteresowało. Dostałem pod opiekę
wypożyczalnię łodzi nad Zalewem
Mietków. Utrzymywała mnie ona
i właściciela przez trzy lata. Nie chciałem nikogo do pomocy, bo uważałem
że sam dam radę ją poprowadzić i ufałem tylko sobie.
Żeby być konkurencyjnym dla drugiej wypożyczalni, to ja swoją miałem,
jak mówiłem zainteresowanym, czynną „48 godzin na dobę”.
By nie zawieść zaufania wielu
klientów gotów byłem wypruć sobie
żyły. Sprzęt był zawsze w dobrym
stanie gotowy do użycia a bufet dobrze
zaopatrzony. Bardzo intensywne i nie
zawsze higieniczne życie, niestety
odbiło się na moim zdrowiu. Palenie
ogromnej ilości papierosów, wypijanie
hektolitrów kawy i czasami mocnego
alkoholu nie pozostało bez śladu. Zaczęły boleć mnie podudzia. Zrzucałem
ten ból na zmęczenie, przepracowanie
na wszystko tylko nie na to, że to
początki zaawansowanej miażdżycy.
Kiedy ból był nie do zniesienia pojechałem do szpitala w którym dowiedziałem się, że dla lewego podudzia
nie ma ratunku i mi je amputowano.
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Nie byłem ubezpieczony i na leczenie wydałem wszystkie oszczędności.
Wyszedłem ze szpitala i traﬁłem do
nowo wybudowanego schroniska dla
bezdomnych im. Św. Brata Alberta.
Tu zostałem serdecznie przyjęty, zaopiekowano się mną i dostałem pomoc
w uzyskaniu świadczeń socjalnych
oraz ubezpieczony.
Tak się tu „zamieszkałem”, że nawet
nie zauważyłem jak minęło 11 lat.
W czasie jaki tu mieszkam wydarzyło się wiele ciekawych historii,
które mile wspominam.
W schronisku były kręcone epizody
do ﬁlmu reportażu pod tytułem „Żywot Michała”, którego reżyserką jest
pani Beata Januchta.
Moja osoba znalazła się w kilku scenach z tytułowym Michałem, który był
jednym z mieszkańców schroniska.
Wtedy poznałem mniej więcej, jak się
zachować przed kamerą i nauczyłem
się „nie płoszyć” w jej obecności.
Nauczyłem się też nie kląć na ciągłe
powtórki ujęć. (Podziwiam i współczuję zawodowcom).
Byłem bardzo dumny z siebie i swojego udziału w ﬁlmie, który zdobył kilka
nagród na branżowych przeglądach.
Za jakiś czas powstała z inicjatywy kierownika schroniska „nasza”
wytwórnia ﬁlmowa, która nazwana
została Cinema Albert Production.
W ramach filmoterapii kierownik
i reżyser w jednej osobie zaproponował naszemu schroniskowemu
kucharzowi, mnie i koledze z pokoju,
posiadającemu bardzo charaktery-
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styczny głos, role w ﬁlmie. Film, który
nie miał scenariusza, listy dialogowej
i budżetu. Miała to być historia trzech
bezdomnych przygotowujących się do
Świąt Bożego Narodzenia.
Do kręcenia scen statycznych wykorzystywaliśmy schroniskowe zakamarki a sceny plenerowe powstawały
na wrocławskich ulicach i w naszym
przy schroniskowym parku, który
do końca II wojny był cmentarzem.
Większość scen musiała powstać zimą i bywało, że na planie porządnie
zmarzliśmy.
Wspomnieniem, które wryło mi
się w pamięć jest moment w którym
mieliśmy pokazać się w strojach ﬁlmowych z kilkudniowym zarostem.
Mieliśmy wyglądać nieświeżo i trochę
niechlujnie. W pewnym momencie
reżyser pyta mnie czy nie mam jakiejś „dziadowskiej” czapki, bo ta,
którą mam na głowie jest za porządna.
Zgodnie z prawdą odpowiadam, że nie
nie mam takiej czapki.
Na to kierownik – to ja ci przyniosę
swoją.
I cały ﬁlm zagrałem w „dziadowskiej” czapce kierownika-reżysera.
Drugim niezapomnianym momentem powstawania tego ﬁlmu było kręcenie sceny, która miała być, a właściwie jest sceną kończącą cały ﬁlm.
W „naszym parku” po ustawieniu bardzo silnych reﬂektorów i ich podłączeniu do prądu, po rozstawieniu kamery
czekając na spóźniającą się operatorkę
drugiej kamery omawialiśmy, co i jak
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będziemy robić. Czekaliśmy też na
odpowiednie ciemności by uzyskać
odpowiedni nastrój scen. Światłem
pomocniczym były samochodowe reﬂektory, które miały nas oświetlać od

Jeżeli miałbym kiedyś coś
komu doradzać to tylko:
wytyczyć sobie cel i do
niego konsekwentnie dążyć. Nie robić nic połowicznie.
tyłu w scenie wędrówki „do światła”,
owych trzech silnych jupiterów, które
niemiłosiernie „waliły po oczach”.
Wymyślaliśmy jak uzyskać efekt zimy
i padającego śniegu, zaczęliśmy podrzucać przed obiektyw kamery śnieg,
który tu i ówdzie jeszcze leżał.
Operator patrząc w wizjer kamery stwierdził, że to podrzucanie nie
daje naturalnego efektu, że wygląda
sztucznie i żebyśmy dali sobie spokój
z efektami specjalnymi.
Kręcimy bez efektów.
Po kilku powtórkach, w których
do przejścia było około 200 metrów,
miałem serdecznie dość. Bolały mnie
dłonie od kul a koledzy byli już porządnie zmarznięci i marzyliśmy
wszyscy o gorącej herbacie.
Nagle zaczął sypać śnieżek. Jak na
zamówienie.
Na początku rzadziutki ale z każdą
chwilą było go więcej i był coraz
gęściejszy. Kiedy zobaczyliśmy jaki

to daje efekt w silnym świetle jupiterów, nasze zmęczenie zamieniło się
w entuzjazm i ochoczo zabraliśmy się
do dalszego kręcenia. Przestały mnie
boleć dłonie a koledzy bardziej się
ożywili. Operator z szerokim uśmiechem na twarzy przyklęknął za nisko
stojącą kamerą i ryknął na cały głos
„AKCJA!!!”
Zrobiliśmy kilka nawrotów, by powstało kilka scen z których najlepszą
umieszczono w ﬁlmie.
Ten śnieg, który jak się później
okazało był ostatnim opadem tej zimy,
którego oczekiwał reżyser, operatorzy
kamer i my... pojawił się ten śnieg tak
nagle, że do dziś uważam to wydarzenie za mały cud.
W ten marcowy wieczór widziałem
w tym sypiącym śniegu rękę Boga.
Nadal uważam, że maczał On palce
w powstawaniu tej najpiękniejszej
według mnie sceny.
Film po kilku pokazach we Wrocławiu, został przyjęty do elitarnego
grona ﬁlmów jakie zostały zaprezentowane na Festiwalu Filmów Polskich
w Gdyni w 2007 roku.
Prawie cała nasza ekipa została
zaproszona do Gdyni na festiwal.
Było to dla nas „bezdomniaków”
wielkie wydarzenie i wyróżnienie
znaleźć się w jednym miejscu i czasie
wśród sław znanych nam z telewizji,
kina i prasy i uczestniczyć z nimi
wszystkimi w święcie ﬁlmu.
Byliśmy dumni, że wspomniano
o nas w najważniejszych audycjach
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telewizyjnych i prasie. Ja byłem bardzo dumny jak poproszono mnie kilka
razy o autograf, ponieważ najczęściej
składałem autografy na kwitach depozytowych w Izbie Wytrzeźwień.
Udział w tym ﬁlmie pozwolił mi
na inne niż dotychczas spojrzenie na
swoje życie. Zacząłem dostrzegać
ludzi w ludziach mimo ich przywar.
Zacząłem więcej zastanawiać się kim
jestem teraz i co jeszcze chcę osiągnąć.
Na przykładzie powstawania tego
ﬁlmu zobaczyłem, że jak się chce coś
osiągnąć, to trzeba do tego dążyć nie
zwracając uwagi na drobne niepowodzenia. Nie jesteśmy sami i zawsze
znajdą się ludzie, którzy pomogą wytyczony cel osiągnąć. Trzeba jedynie
być konsekwentnym w działaniu. Tak
jak nasz reżyser, który stworzył ﬁlm
praktycznie z niczego, bo uważał, że
wszystko można zrobić mając odpowiednią motywację i w pobliżu kilka
osób myślących podobnie.
Nie można robić czegoś połowicznie na 50 %. Inni widząc determinację
w dążeniu do celu z pewnością poprą
nasze działania, bo widzą, że tylko to
ma sens co robi się do końca.
Moja osoba przewinęła się jeszcze
w kilku produkcjach naszej wytwórni.
Żałuję, że nie jestem już tak aktywny w działaniach Cinema Albert
Production ponieważ w międzyczasie
moja choroba i niewydolność służby
zdrowia spowodowała, że nie mam
obu nóg. I od jakiegoś czasu jestem
w-skersem, tak nazywa się osoby po-
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ruszające się na wózku inwalidzkim.
Co ciekawe, ta nazwa powstała we
Wrocławiu.
Przez to jestem mniej mobilny
i więcej ze mną kłopotu niż pożytku.
A szef naszej wytwórni ma sporo pomysłów w których chciałbym wziąć
udział.
Jeżeli miałbym kiedyś coś komu
doradzać to tylko to o czym już pisałem wcześniej. Wytyczyć sobie cel i do
niego konsekwentnie dążyć. Nie robić
nic połowicznie.
Ja nie tak dawno postanowiłem nie
palić i nie palę. Kiedyś wydawało mi
się niemożliwe rzucenie palenia ale
wtedy nie wiedziałem tego co wiem
teraz. To czy coś zrobimy, wcale nie
zależy od naszej słabej czy silnej woli.
To zależy od czegoś co ja na własny
użytek nazywam „chciejstwem”.
Bo już starożytni mówili, że –
Chcieć to móc – i dlatego staram się
życzyć każdemu... chciej.
To takie epizody z życia, o których
często opowiadam różnym osobom zainteresowanym życiem bezdomnych.
Do schroniska dosyć często przybywają studenci albo początkujący dziennikarze. Są bardzo ciekawi jak to się
stało, że jesteśmy bezdomni. Nie ma
szablonu, który można by przystawić
do człowieka bezdomnego. Każdy
z nas ma swój los i własne perypetie,
które spowodowały, że znalazł się
wśród mieszkańców schroniska.
Andrzej Mokros
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To i owo.
W ten sposób ks. Czesław Lewandowski (spowiednik i przyjaciel Brata
Alberta, kronikarz jego dzieła) podpisał brulion, w którym notował drobne
zasłyszane wspomnienia o Bracie Albercie. Zapożyczyliśmy od niego ten tytuł,
by w kolejnych numerach przypominać mniej
znane obrazki z życia Adama Chmielowskiego
– Brata Alberta czy też przytoczyć oryginalne
spojrzenia na jego postać. (red.)

TAK-TAK,
NIE-NIE
„Zdaje się, że zawsze i z natury
lubił to, co jasne, proste i szczere.
Takie też i pojęcie o doktrynie św.
Ewangelii wyrobił sobie pracą całego
życia. […] Tak jak jego mowa, tak
i Jego nauka duchowna była wedle
tak charakterystycznego wyrazu Pisma
Świętego: „tak-tak, nie-nie”. Naukę
Ewangelii św. przyjmował tak, jak
ona jest, z – można by powiedzieć
– bezwzględnością, z jaką by dzieci
ją przyjmowały. Żadnych uprzedzeń,
żadnej dwu-myślności, żadnej teorii odmiennej od praktyki i żadnej
praktyki nie odpowiadającej teorii.
Musiało jego życie być bardzo czystym, kiedy jego dusza, jego umysł

mógł być tak wiernym odbiciem
Chrystusowej nauki. Jak w dobrym
zwierciadle odbijała się w jego duszy
każda nauka Chrystusa, a jego cieszyło
skonstatowanie, że tak jest, a nie inaczej. Ta dusza dziwnie była daleką od
wszystkiego tego, co można nazwać
wykrętem, udawaniem, hipokryzją,
fałszem czy nieprawdą, była dziwnie
szczerą – jak szczere złoto. Prawie
bym powiedział przeźroczystą. Można
było w Nim wszystko zobaczyć. On
nic nie krył, nic nie zasłaniał – chyba
cnoty swoje”.
Ks. Andrzej Szeptycki, Ze wspomnień o Bracie Albercie, Kraków
1934, 3. 15
(Autor pisząc te słowa był już metropolitą lwowskim obrządku greckokatolickiego; Brata Alberta poznał w 1887 roku,
tuż po jego obłóczynach.)
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s. Michaela Faszcza

Miejsce błogosławione

Dom śp. p. Bronisławy Wołoszyn, spokrewnionej z bł. Bernardyną; budynek bardzo podobny
do tego, w którym mieszkała rodzina Jabłońskich

„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie
nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom”
/Mt 11, 25/
Najmniejszy zakątek roztoczańskiej
ziemi, wśród dzikich krzewów, bagnisk i mokradeł. Mały dom pokryty
strzechą, niewielka posiadłość pod
rozgwieżdżonym niebem. Szum igliwia sosen, mowa nocnych zwierząt
i tęczowy wschód poranka odsłaniający bogactwo i piękno Bożych dzieł: liliowe wrzosy, czerwień żurawin i mieniące się tysiącem odcieni krople rosy

igrające na listkach traw i koniczyny.
Jutrznia śpiewu leśnych ptaków.
Pizuny – mały przysiółek leśny
wschodniego Roztoczańskiego Parku
Narodowego – miejsce błogosławione.
Tu 5 sierpnia 1878 r., w święto Matki
Bożej Śnieżnej, urodziła się Maria
Jabłońska, przyszła błogosławiona
Bernardyna – Matka ubogich.
Pan upodobał sobie ten mały skrawek ziemi, cichość i samotność leśnego ustronia, gdzie żadna rzecz nie
mówi innym głosem jak uwielbieniem
Stwórcy.
Pizuny – to miejsce umiłował Pan,
tu w serce swego stworzenia „włożył
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pieśń nową, śpiew dla naszego Boga”
(Ps 40, 4).
Jak wspominają biografowie bł.
s. Marii Bernardyny Jabłońskiej,
Marysia była dziewczynką bardzo
wesołego usposobienia, przedsiębiorczą i brawurowo odważną. Wszystko
w niej było pomieszane – żywioł z melancholią, twardy upór i zniewalająca
dobroć. Jeździła konno jak chłopak,
ślizgała się na zamarzniętych jeziorkach i omal życia nie straciła, gdy lód
się pod nią załamał oraz innym razem,
gdy upadła na wznak, uderzając głową
o zamarzniętą taﬂę. Latem pływała
w wodzie, a tę sztukę posiadła od wiernego przyjaciela psa, podpatrując jego
ruchy1. Ponad tym bogactwem żywej
natury, dostrzegamy w Marysi wielką
przestrzeń duchowego Bożego obdarowania. Już jako mała dziewczynka
pasąc bydło w pobliskim lesie, tzw.
„Marusinym lasku”, umiała podpatrywać leśne zwierzątka i ptaszki, zachwycała się każdą trawką i rozsianym
dywanem polnych kwiatów. Obraz
dziecięcych lat spędzonych w tym
uroczym, pełnym ciszy zakątku ziemi,
stał się pierwszym doświadczeniem
i miejscem spotkania Marii z umiłowanym Panem i Stwórcą.
Po latach napisze, jako młoda siostra ubogich: „Bardzo lubię uwielbiać
Boga we wszystkich stworzeniach

i w całej przyrodzie”2. W głębi duszy
odczuwa, iż Duch ciągnie ją „pod
gołe niebo” lub „pod progi naszego
Więźnia, do stóp ołtarzy”, by być sam
na sam z Bogiem”3.
Z wnętrza s. Marii Bernardyny
wznosi się śpiew uwielbienia, owoc
Ducha Świętego, który jak niegdyś
św. Franciszka przepełnia poezją
i modlitwą. Ujmuje to doświadczenie
w swoich zapiskach:
„Śliczna przyroda,
wszędzie widzę Boga,
obecność Jego napełnia świat,
ślady Jego stóp widzę
w przestrzeni powietrza,
gdzie stąpił,
tam pozostawił byt
i piękności cuda,
Jego Boska wszechmoc
i piękność napełnia ziemię.
O Stworzenia,
czemuż Bogiem Najświętszym
i najpiękniejszym
nie zajmujecie się zupełnie?
Czemuż widzicie jeszcze coś poza
Bogiem,
kiedy On napełnia wszystko?
O, jak mało i ja Go kocham.
Jak mi tęskno
i jak cierpię – Jezu!
O Boże,
usiadłabym nad wodą płynącą
2

1

Assupta Faron, Śladami Brata Alberta,
Kraków 1997, s. 10.

Pisma, msnp w Archiwum Sióstr
Albertynek, s. 105.
3 Tamże, s. 5.
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i myślałabym wiecznie – Bóg!
Umysł się zwróci
w jedną stronę i patrzy –
jakby Bóg…
i Bóg…
i wiecznie Bóg”4.
Siostra Bernardyna, nie mając wykształcenia teologicznego, drogą łaski
wlanej doskonale odnajduje obecność
Boga w pięknie otaczającej ją przyrody. Jej dusza lotem ptaka od stworzeń
przenosi się do Stwórcy, by uwielbiać
i trwać w miłosnej adoracji Tego,
który podarował to wszystko. Bóg tak
wyposażył wnętrze człowieka, że dał
mu zdolność odczytywania Bożych
śladów na ziemi i łaskę odpowiedzi miłością na obdarzającą Miłość.
Jedynie człowiek posiada zdolność
świadomego i wolnego zwracania się
do Stwórcy. Odnaleziona pośród stworzeń Prawda, prowadzi spontanicznie
Błogosławioną Marię Bernardynę do
aktu adoracji. Taka odpowiedź nie jest
udzielana mocą jej samej. Jak pisze
św. Paweł, to Duch Święty – Osobowa
Miłość Ojca i Syna, rozlana w sercu
wierzącego sprawia, że on sam staje
się cały uwielbieniem. Owoce Ducha
Świętego obecne w duszy s. Bernardyny jak: pokój, radość, miłość, dobroć,
uprzejmość połączona ze wspaniałomyślnością, uzdalniają ją do ogarnięcia w akcie wdzięczności i pokory
Wybór pism Siostry Bernardyny
Jabłońskiej, Kraków 1988, s. 30.
4
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widzialnych stworzeń, aby niejako
użyczyć im swego głosu w uwielbieniu Stwórcy. Bóg udzielający się duszy
s. Bernardyny integruje całą jej osobowość wraz z jej impulsywnością, uczuciowością, przywiązaniem do tego, co
ziemskie. W harmonii swego wnętrza,
całe stworzenie odbiera i ogląda oczyma Boga: „Majestat Boski wokół nas
panuje w przyrodzie. Obecność Boska
przepełnia wszystko”5. Każdy zakątek
ziemi staje się błogosławiony, na którym stoją stopy człowieka świadomego swego istnienia. Taka świadomość
pozwalała s. Bernardynie na pełną czci
relację z Bogiem, za pośrednictwem
otaczającej ją rzeczywistości.
Pierwsze doświadczenia Boga
i Stwórcy za pomocą dzieł stworzonych prowadzą s. Bernardynę do przeżywania niemalże dotykalnej, ﬁzycznej obecności Jezusa Chrystusa w Jego
człowieczeństwie. Jej pisma są przesiąknięte głębią takich doświadczeń.
Uwielbienie prowadzi Błogosławioną
do doświadczenia spotkania, i odwrotnie: obecność Umiłowanego duszy
sprawia uwielbienie i przebywanie
w adoracyjnej obecności: „Uwielbiam
Cię Boże w szumie wiatru, w mgłach
ciemnych porannych i zapadającym
mroku. Uwielbiam i błogosławię
wśród utrapień dnia każdego i każdej
godziny”; „Są chwile, że mi się zdaje, że Jezus jest tuż przy mnie, jakoś
5

Pisma, s. 92.
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odczuwam Jego obecność w Najświętszym Człowieczeństwie”6.
Najgłębszą przyjemnością s. Bernardyny było zajmowanie się Bogiem,
którego nazywała najpiękniejszym,
a Jego Oblicze oglądała oczyma wiary
i dotykała miłującym sercem w każdym szczególe widzianej rzeczywistości stworzenia:
„Niech każdy wschód słońca i zachód
opowiada Twą wielkość:
pyłki latające w świetle
niech Cię uwielbiają,
a pełniąc Twą wolę
niech wyśpiewują pieśń chwały
Twej.
Wody płynące, ruchami mruczące,
oddają Ci cześć, a spiesząc się pełnią Twe rozkazy
Ach, wpadają, wpadają do swej
przystani,
do swych głębin,
wielbią Cię i odpoczywają”7.
Błogosławiona Bernardyna czuje
się oblubienicą Pana, z tęsknotą szuka Oblicza Umiłowanego i ukrytego
wśród stworzeń: „A ja mój Boże, a ja
tęsknię dnie i noce cale, i usycham
bez Ciebie”8. Jej serce przepełnione
tęsknotą uczy się niejako od wód
płynących znajdywać głębinę, w któ6
7
8

Wybór pism, s. 41; tamże, s. 117.
Tamże, s.44.
Tamże.

rej odpoczywa. Jakże bliska jest Jej
duchowa intuicja w odniesieniu do
obrazu wód, które oznaczają obecność Ducha Świętego i Jego działanie
w osobie Mu oddanej. Ten, którego
Błogosławiona nie potrafi wyrazić
słowem, przepełnia jej serce na kształt
wód i staje się odpoczynkiem. Wielbienie Boga, które wyrywa się z duszy
Bernardyny jak ze źródła napełnia ją
odpoczynkiem. W bliskości Boga, karmi się i odpoczywa dusza oblubienicy
Pana jak w ciszy nocnej odpoczywa
całe stworzenie:
„Cisza nocna. Bóg blisko – stworzenia uśpione wypoczywają.
Ach, kocham dobrego Boga,
miłość Jego porywa mnie i unosi,
Pragnęłabym pozostać wiecznie
w Jego obecności”9.
Pragnienia bł. Siostry Bernardyny
Bóg w swej opatrzności wysłuchał.
Dziś w miejscu jej urodzenia wznosi
się piękna kaplica pod jej wezwaniem
– Dom Modlitwy, gdzie jej duchowe
córki codziennie wpatrują się w Oblicze Pana adorując i uwielbiając słowami Matki: „Za wszystko, co uczynił
Bóg nasz, niech będzie uwielbiony
wiecznie”10.
s. Michaela Faszcza
9

Tamże, s. 40.
Ze źródeł duchowości albertyńskiej.
Wybór tekstów, Kraków 2007, s. 65.
10

HYMN O MIŁOŚCI

ks. Grzegorz Ryś

Hymn
o miłości

Ogrodzieniec. Piesza pielgrzymka krakowska. Fot. K. Choczyńska

Św. Brat Albert nazwał Matkę Bożą
Częstochowską „Fundatorką” swego
dzieła, dlatego chętnie pielgrzymujemy na Jasną Górę. W 2010 roku
szłyśmy we dwie (siostry albertynki)
w grupie prowadzonej przez ks. Grzegorza Rysia, który codziennie głosił
konferencje, rozważając Hymn o miłości z Pierwszego Listu do Koryntian. Miłość to istota naszego życia
i albertyńskiego ducha, a cała druga
część Hymnu przytoczona jest w Konstytucjach Sióstr Albertynek (n. 86).
Poprosiliśmy więc ks. Rysia – który
w międzyczasie został mianowany
biskupem – aby pozwolił zamieścić
swe konferencje w „Głosie Brata Alberta”. Ks. bp Ryś jest wielkim przyjacielem św. Franciszka i św. Brata
Alberta, autorem książki-rekolekcji
o obrazie „Ecce Homo” (wyd. eSPe
2007). Przygotowuje się też kolejna
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Konferencje
podczas
XXX Pieszej
Pielgrzymki
Krakowskiej
6-11.08.2010

jego pozycja o duchowości św. Brata
Alberta. Księdzu Biskupowi serdecznie dziękujemy!
Przygotowanie do druku tych tekstów, wygłaszanych podczas drogi,
polegało na spisaniu ich (co zawdzięczamy p. Lucynie – Bóg zapłać!)
i zaopatrzeniu w tytuły. Pozostawiono
cały pielgrzymkowy kontekst, dokonując jedynie niewielu koniecznych
poprawek tekstu.
Na początku rozważań ks. Ryś
odczytał cały tekst Hymnu. Tutaj dodaliśmy od razu niektóre istotne tłumaczenia-komentarze, wyjęte z jego konferencji, ufając, że to „streszczenie”
będzie zachętą do własnych reﬂeksji
i modlitwy, a także do zapoznawania
się z kolejnymi częściami tekstu.
s. Agnieszka Koteja
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1 Kor 12, 31 – 13, 13
tłumaczenie ekumeniczne NT

innymi słowy (komentarz):

Starajcie się usilnie o większe
dary łaski,

Starajcie się usilnie o dary większe
niż mówienie językami (bycie kimś
wyjątkowym, oryginalnym) i niż
zarządzanie, kierowanie
(por. 1 Kor 12, 28)

a ja wam wskażę drogę jeszcze
doskonalszą.

a ja wam wskażę drogę ponad drogami;
drogę ponad porządkiem dyktowanym
przez względy ludzkie (własność,
wykształcenie, pieniądz.

Jeśli mówiłbym językami ludzi
i aniołów,
lecz miłości bym nie miał,

Jeślibym mówił bez miłości i jeślibym
się modlił bez miłości

stałbym się jak miedź
brzęcząca
lub cymbały brzmiące.

jestem cymbał;
a z modlitwy robię teatr albo
bałwochwalstwo;
NIE CZYNIĘ NIC wartościowego

I jeśli miałbym dar
prorokowania,

I jeślibym wygłaszał świetne kazania,
trafnie pouczał; gdyby moje słowa
nawracały innych ludzi,

znał wszystkie tajemnice

został wtajemniczony, uczestniczył we
wszystkich obrzędach, przyjął sakramenty
inicjacji chrześcijańskiej

oraz całą wiedzę,

i gdybym się dowiedział wszystkiego [co
potrzebne do zbawienia]

i jeśli miałbym taką pełnię
wiary, aby góry przenosić,

i jeślibym miał wiarę czyniącą cuda,

lecz miłości bym nie miał,

ale bez miłości – na pokaz albo na przekór
komuś

byłbym niczym.

JESTEM NIC; jestem nic nie wart.

I jeśli rozdałbym ubogim
wszystko co posiadam,

I jeślibym dał wszystko, kawałek po
kawałku, na pożywienie dla biednych;
gdybym rozdał wszystkie moje
możliwości
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a ciało wystawił na spalenie,

i był gotów na męczeństwo; jeśli byłbym
oﬁarny, ascetyczny; gdybym nawet wskoczył
w ogień, by kogoś uratować

lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.

bez miłości DOSTANĘ NIC; nie zyskam nic
wartościowego.

Miłość

Osoba, która kocha – Chrystus

jest cierpliwa,

miłość potraﬁ cierpieć,
jest długomyślna, umie czekać;
potraﬁ przetrzymać pierwsze wrażenie
(Merton: „porządne milczenie jest
warunkiem miłości względem wspólnoty”)

pełna życzliwości.

jest łaskawa – wspaniałomyślna, z gestem,
hojna, bez wyliczania

Miłość nie zazdrości,

miłość nie jest „gorliwa” – jest żarliwa, ale
nie przekracza granicy między gorliwością
a zazdrością [Franciszek: zazdrość o dary
Boże jest bluźnierstwem]

nie przechwala się,

nie szuka poklasku [Hieronim: miłość nie
robi nic na przekór]

nie unosi się pychą;

nie jest nadymana [to co nadymane jest
lekkie i byle wiaterek to coś uniesie]

nie jest bezwstydna,

nie dopuszcza się bezwstydu – „ma dobre
maniery”, nie zawstydza, liczy się ze
wstydem drugiej osoby

nie szuka swego,

nie domaga się swoich praw; ma
miłosierdzie

nie wybucha gniewem,

nie daje się sprowokować

nie pamięta złego;

nie prowadzi rejestru krzywd (by go
wykorzystać w odpowiednim momencie);
nie jest pamiętliwa

nie raduje się
z niesprawiedliwości,

nie raduje się z krzywdy, z niepowodzenia

ale współraduje się z prawdą.

ale współraduje się także z trudną prawdą
o mnie, z prawdą o kimś
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Wszystko znosi,

pokrywa milczeniem – jest dyskretna
wobec czyjegoś zła, nie upublicznia go

wszystkiemu wierzy,

wierzy tak jak w konfesjonale Bóg nam
wierzy, że się poprawimy

we wszystkim pokłada
nadzieję,

chrześcijanin w żadnej sytuacji nie traci
nadziei, zawsze widzi dobro, które jeszcze
można zrobić i na nim się koncentruje;
„rób to, co jest możliwe”

wszystko wytrzyma.

wszystko przetrzyma; jeśli człowieka
kochasz, wszystko dla niego przetrzymasz

Miłość nigdy nie ustaje

nigdy nie upada, w żadnych
okolicznościach nie rozsypie się

natomiast proroctwa przeminą,
dar języków zaniknie,
wiedza przeminie.
Cząstkowe bowiem jest nasze
poznanie
i cząstkowe nasze
prorokowanie.
A kiedy nadejdzie pełnia,
przeminie to, co cząstkowe.
Gdy byłem dzieckiem,
mówiłem jak dziecko,
myślałem jak dziecko,
rozumowałem jak dziecko.
Kiedy zaś stałem się
mężczyzną,
zaniechałem tego, co dziecięce.
Teraz bowiem widzimy
niejasno, jakby w zwierciadle,
kiedyś ujrzymy twarzą w twarz.
Teraz poznaję cząstkowo,
ale kiedyś poznam tak, jak
zostałem poznany.
Teraz więc trwają wiara,
nadzieja i miłość, te trzy.
A z nich największa jest miłość.

wszystko inne bez miłości może się
rozsypać;
wszystko inne jest cząstką daną na czas
drogi
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Konferencja 1

Ponad porządkiem
Mamy przed sobą sześć dni na
zmierzenie się z zaproszeniem, jakie
wystosował do nas Episkopat Polski,
czyli wszyscy nasi biskupi, kiedy
na ten rok zaproponowali nam hasło
pracy, reﬂeksji, modlitwy: „Bądźcie
świadkami miłości”. To, że my idziemy pod takim hasłem na pielgrzymce,
jest znakiem, że próbujemy żyć i czuć
z naszym Kościołem, z naszymi biskupami, którzy właśnie w ten sposób
układają swoje nauczanie w tym roku:
„Bądźcie świadkami miłości”.
Śp. ojciec Augustyn Jankowski,
benedyktyn, jeden z najwybitniejszych
biblistów, jeszcze niedawno żyjący,
mawiał, że w Nowym Testamencie są
tak naprawdę dwa konkretne teksty
o miłości: pierwszy to jest 13. rozdział
Ewangelii Jana (opis tego, jak Chrystus rozpoczął Ostatnią Wieczerzę od
umycia nóg swoim uczniom), a drugi
to właśnie ten tekst, który słyszeliśmy
przed chwilą: 13. rozdział Pierwszego
Listu do Koryntian, zwany najczęściej
Hymnem o miłości.
Idąc za tą intuicją ojca Jankowskiego spróbujemy przez te sześć dni
rozważać Hymn o miłości św. Pawła.
Nie bójcie się, wystarczy [tekstu do

rozważań – s. A.]! Może się okazać,
że nie wyjdziemy poza trzy pierwsze
wersety – ten tekst jest tak niesamowicie bogaty. Wiecie dobrze, że jest
on lubiany przez ludzi; nie będziemy
robić teraz quizu, ale gdyby zapytać,
kto miał na ślubie ten tekst, to pewnie
trzy czwarte tu obecnych małżonków
miało go jako pierwsze czytanie, a ci,
co myślą o ślubie, to go będą mieć.
Ten tekst jest też śpiewany przez rozmaitych artystów, sam w sobie jakby
wyrywany z całego kontekstu. Pewnie
jest też najbardziej znany ze wszystkich tekstów nowotestamentalnych.
Spróbujemy się mu przypatrzeć.
Ma on właściwie trzy części; dobrze
być tego świadomym, bo też w ten
sposób będzie się nam porządkować
nasza medytacja. Pierwsza część
to są trzy pierwsze wersety plus to
wprowadzenie, które słyszeliśmy:
„wskażę wam drogę jeszcze doskonalszą”. To jest ostatni werset jeszcze
12. rozdziału, gdzie Paweł zapowiada
ten hymn o miłości. Potem następuje
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właśnie pierwsza część – trzy pierwsze
wersety, które mówią o tym, że miłość
ma pierwszeństwo przed wszystkim.
Jeszcze nie mówiąc o tym, czym ona
jest, mówią, że jest najważniejsza;
mówią, że ona jest konieczna; mówią,
że bez niej wszystkie inne dary, jakie
człowiek może mieć w sobie, są bez
wartości. To jest pierwsza ważna myśl
pierwszych trzech wersetów. W nich
Paweł porównuje miłość do bardzo
ważnych życiowych postaw, do wielkich wartości ludzkich. I za każdym
razem pokazuje to samo: że one nic nie
znaczą bez miłości. Druga część to są
wersety 4–7 – podaję to, bo mam nadzieję, że nosicie w plecakach Pismo
Święte i będziecie mogli spokojnie to
sprawdzić i sobie poczytać (dziś i jutro
zapraszam – nie czytajcie za dużo,
czytajcie trzy pierwsze wersety; potem
będziemy czytać cztery następne, czyli
4–7). Ta druga część mówi o cechach
miłości. Św. Paweł wylicza aż szesnaście różnych cech miłości; właśnie to
sprawia, że ten tekst jest tak niesamowicie konkretny. I trzecia część Hymnu, tj. wersety 8–13, rozwijają ostatnią
z cech miłości, mianowicie to, że jest
wieczna, że jest zawsze trwała.
Dzisiaj chciałbym, żebyśmy się
skupili na tym wstępie św. Pawła,
mianowicie na 31. wersecie 12. rozdziału: „wskażę wam drogę jeszcze
doskonalszą”. Doskonalszą od czego?
Od jakiej drogi? Trzeba by przeczytać
rozdział 12., który mówi o różnych da-

rach, jakie mają wierzący w Kościele
w Koryncie. Mają różne charyzmaty
– św. Paweł je wylicza, my sobie też je
szczegółowo wyliczymy jutro. Jakie to
są charyzmaty? Niektórzy z nich mają
dar proroctwa, niektórzy mają dar takiej wiary, która czyni cuda, niektórzy
mają dar służenia innym – tego, co jest
posługą miłości (dzisiejszy „Caritas”
i to wszystko, co „Caritas” czyni).
Rożne mają dary i ten Kościół trochę
się jakby w tych darach pogubił, tzn.
koryntianie zaczynają się między sobą
porównywać, który dar lepszy. Czy
lepiej nosić znak „szóstki” czy lepiej
nosić tubę? Może lepiej grać, albo
lepiej śpiewać, a może lepiej mówić
kazania? Co jest ważniejsze? A może
być np. maltańczykiem? Zaczęli się
porównywać: ten pierwszy, ten drugi;
zaczęli sobie zazdrościć. Trochę się
w tym wszystkim pogubili i Paweł
chce im odpowiedzieć, chce im pokazać rzeczywistość, która jest o wiele
bardziej podstawowa niż te wszystkie
dary, niż te wszystkie funkcje, niż to,
co mogą robić na co dzień. Jest coś,
co jest jeszcze ważniejsze. I tym, co
jest absolutnie ważniejsze, jest miłość.
Paweł nazywa to drogą doskonalszą:
„a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą”. To jest pierwsza rzecz,
którą warto zapamiętać z naszych
konferencji: wezwanie do miłości,
jakie kieruje do nas Chrystus, to jest
wezwanie do czegoś, co wykracza
poza jakikolwiek porządek. To jest
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jakoś nie-zwyczajne, to jest poza
porządkiem.
Przeczytałem sobie kilka komentarzy do Pierwszego Listu do Koryntian.
Widać, jak autorzy tych komentarzy
robią wszystko, żeby podkreślić, że
ta droga jest niezwykła. Ta droga,
którą jest miłość, jest czymś, co jest
poza zwykłym ludzkim porządkiem;
niektórzy mówią: poza jakąkolwiek
miarą. Że to jest droga ponad wszystkie drogi, że chodzi o coś innego niż
to, czym ci koryntianie żyją na co
dzień. Może właśnie dlatego ten 13.
rozdział jest troszkę inny niż cały
Pierwszy List do Koryntian, tam jest
inne słownictwo; niektórzy podkreślają to, że być może ten hymn został
osobno napisany i tylko włączony
w Pierwszy List do Koryntian. Jest
jakiś inny, a ta inność wynika stąd, że
św. Paweł chce pokazać taką rzeczywistość, która wszystkie inne przekracza.
Tą rzeczywistością jest miłość.
Nasz problem jest taki, że w języku
polskim mamy właściwie jedno słowo na określenie miłości: miłość to
miłość. Ulubione pytanie uczniów na
katechezie: czy każda miłość jest taka
sama? No i odpowiadaj tu, księże, czy
jest taka sama. Grecy (Paweł pisał po
grecku) mieli aż cztery różne terminy
na opisanie miłości i ten, którego
Paweł używa w Liście do Koryntian,
w tym hymnie, to jest greckie słowo
agape. Łacina tłumaczy to słowo jako
caritas. Zanim dojdziemy do tego
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słowa powiedzmy sobie o tych trzech
innych.
Pierwsze w ogóle, jakie Grecy używali na opisanie miłości, to jest słowo
eros. Eros to miłość, która jest naturalna w człowieku i budzi się w nas
wtedy, kiedy dostrzegamy coś dobre-

Wezwanie do miłości, jakie kieruje do nas Chrystus, to wezwanie do czegoś, co wykracza poza
jakikolwiek porządek. To
jest nie-zwyczajne, to jest
poza porządkiem.
go, coś pięknego. Normalnie człowiek
reaguje przywiązaniem, pożądaniem
tego, co dobre. I wiecie dobrze, że eros
też ma w sobie konotację seksualną,
przy takiej pasji, jaką ma mężczyzna
do kobiety, kobieta do mężczyzny, bo
jesteśmy dla siebie nawzajem jakoś
atrakcyjni. To jest pierwsze znaczenie:
taka miłość naturalna – naturalnie jej
pragniemy, naturalnie pożądamy tego,
co dobre, co jest piękne, co się nam
podoba.
Drugie słowo, którego używali
Grecy na opisanie miłości, to jest słowo ﬁlia. To jest miłość w znaczeniu
przyjaźni. To jest też miłość między
członkami rodziny. To jest także miłość uczniów do nauczyciela. To jest
taka miłość pełna szacunku, chociaż
zakłada równość między partnerami.
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Jest taka miłość, która
staje się dla nas dostępna
dopiero w Nowym Testamencie, to znaczy z Jezusem. […] Bez Niego jest
nam nieznana.
Filia to jest słowo bardzo pogłębione
w Ewangelii. Ewangelie używają go
na opisanie naszej relacji uczniów do
Jezusa. Warto nad tym pomyśleć i poprowadzić medytację w tym kierunku:
nasza miłość do Jezusa jest miłością
właściwą dla ludzi w jednej rodzinie
i to z Jego woli jest tak, że to jest jakby
miłość między równymi. W rodzinie
nie ma przepaści; oczywiście jest szacunek ze strony dzieci do rodziców,
ale rodzice nie wykopują przepaści
między sobą a dziećmi.
Jest jeszcze jedno słowo greckie,
które właśnie szczególnie odnosi się
do miłości rodziców do dzieci. To jest
słowo, które brzmi: storge. To jest taka
miłość bardzo opiekuńcza. Ona nie ma
w sobie absolutnie żadnej konotacji
erotycznej.
I po tych trzech słowach, których
pełny jest Stary Testament tłumaczony
na grecki, przychodzi to czwarte słowo: agape, którego właściwie w Starym Testamencie greckim nie można
znaleźć i które naraz wybucha w Nowym Testamencie. Nowy Testament
najczęściej, jeśli mówi o miłości, to
używa słowa agape. Co by znaczyło,

że jest taka miłość, która staje się dla
nas dostępna dopiero w Nowym Testamencie, to znaczy z Jezusem. Jest
taka miłość, która jest nam dostępna
wyłącznie w Chrystusie. Bez Niego
jest nam nieznana. Bez Niego nie
potraﬁmy jej doświadczać w sobie.
To nie jest miłość dla każdego. To
jest miłość tylko dla kogoś, kto doświadcza komunii z Chrystusem. To ta
bliskość z Chrystusem owocuje w nas
tą właśnie miłością agape. Agape to
jest tak naprawdę miłość Boża. To najbardziej widać w tym tekście znanym
wszystkim, który jest w Pierwszym
Liście św. Jana (1 J 4, 8): „Bóg jest
miłością”. Bóg jest miłością, Bóg jest
agape. Agape to jest miłość, która jest
naturą Boga. Żeby było jasne: w Hymnie o miłości bez przerwy jest mowa
o agape, to znaczy jest mowa o takiej
miłości, która jest darem Boga, która
jest zdolnością Boga do kochania.
Więc czujemy, że ta miłość może być
nam tylko dana, może być w nas tylko
wlana, może być nam tylko udzielona.
I to jest ta nowość sytuacji: droga ponad wszystkie drogi; to jest ta nowość,
która nas stawia poza każdym innym
porządkiem. W jednym niemieckim
komentarzu przeczytałem, że ta droga
doskonalsza została nazwana przez autora Überordnung, ponad porządkiem,
ponad każdym porządkiem.
Myślałem nad człowiekiem, który
by pokazał, o co chodzi. Tuż przed
tymi rekolekcjami w drodze, przed
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pielgrzymką, miałem szczęście prowadzić rekolekcje franciszkanom
i przyjaciołom franciszkanów. Jeździliśmy po miejscach, w których
żył św. Franciszek, począwszy od
Asyżu, skończywszy na Alwerni,
gdzie Franciszek otrzymał stygmaty.
W tych miejscach czytaliśmy teksty
Franciszka, a także najstarsze teksty
o Franciszku. On dokładnie pokazuje,
o co chodzi w tej drodze ponad drogami, w tej drodze „ponad-porządkiem”,
w tym innym porządku.
Pewnie wiecie, że Franciszek nawracał się jako człowiek już dojrzały.
Miał dwadzieścia cztery lata, kiedy
po raz pierwszy przemówił do niego
Chrystus. To jest znana historia. Był
w ruinach kościoła św. Damiana pod
Asyżem i z krzyża Pan Jezus mówi do
niego: Franciszku, odbuduj mój Kościół. To był początek długiego procesu.
Nawrócenie Franciszka trwało trzy
lata. Zamknęło się niezwykłym momentem, kiedy w kościele Porcjunkuli,
Matki Bożej Anielskiej, Franciszek
zmienił strój: zrobił sobie suknię
w kształcie krzyża, oblókł się w krzyż.
Sam początek tego nawrócenia wyglądał w ten sposób, że gdy Franciszek
brał udział w wojnie między Asyżem
a Peruggią (to był taki czas, sąsiednie
miasta tłukły się nawzajem), dostał się
do niewoli, gdzie spędził rok, nabawił
się ciężkiej choroby i – wypuszczony
z niewoli – w Asyżu odpoczywał
i dochodził do siebie. W czasie tej
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rekonwalescencji najpierw zauważył
coś, czego nie rozumiał – coś się w nim
zaczęło dziać. Mianowicie to wszystko, co go kiedyś cieszyło – rozmaite
zabawy, ambicje, które dzielił ze swoimi rówieśnikami – teraz go nie cieszą.
Przestało go cieszyć nawet to, co mu
wcześniej sprawiało największą przy-

Ta miłość może być nam
tylko dana, może być w nas
tylko wlana, może być nam
tylko udzielona. I to jest ta
nowość sytuacji: droga ponad wszystkie drogi; to jest
ta nowość, która nas stawia poza każdym innym
porządkiem.
jemność. Pierwszy biograf Franciszka,
Tomasz z Celano, mówi, że Franciszek
doszedł do wniosku, że bardzo głupi
są amatorzy tych rzeczy. Zaczęło się
w nim jakieś przewartościowanie. Do
końca nie wiedział, o co idzie. Ale tyle
w sobie zauważył, że to, co dla niego
było ważne, naraz straciło znaczenie.
To, co mu dawało radość, teraz go nie
bawi. I odwrotnie: to, do czego wcześniej czuł dystans, wstręt, niechęć, teraz
staje się dla niego naraz atrakcyjne.
Do końca nie wie, dlaczego i skąd to
się bierze. Tak jest do momentu, kiedy
na modlitwie słyszy objaśnienie dane
przez Chrystusa. W tym głębokim doś
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wiadczeniu mistycznym Chrystus mówi mu tak: Franciszku, to co gorzkie
uznaj za słodkie, odrzuć samego siebie, jeśli chcesz Mnie poznać. I wtedy,
po odwróceniu porządku, będziesz
smakował to, o czym ci mówię. Posmakujesz w tym, o czym ci mówię,
po odwróceniu porządku.
Muszę powiedzieć, że ten tekst
zapisany przez Tomasza z Celano
niesamowicie mnie „dopadł” i chodzi
za mną. Bo w czasach św. Franciszka
słowo porządek (ordo) było bardzo
ważnym słowem. Społeczność średniowieczna była uporządkowana.
Gdybyśmy byli średniowieczną pielgrzymką, to wszystko wyglądałoby
inaczej – byłoby jasne, kto pierwszy,
kto drugi, kto piąty. Wtedy Kościół
był uporządkowany, ale i cały świat
był uporządkowany. Tekst, który
w średniowieczu najczęściej cytowano, to był tekst św. Pawła z Listu do
Rzymian: wszystko, co jest, jest od
Boga, a co jest od Boga, jest uporządkowane. Wszystko ma swoje miejsce
w porządku, w pewnym ordo. Coś, co
jest poza porządkiem, nie istnieje. Takie było myślenie średniowieczne. Ten
porządek był wyznaczany rozmaicie,
przez kilka kluczy.
Pierwszym kluczem była własność.
Kto miał własność, ten coś znaczył.
Kto nie miał własności, nic nie znaczył. Kto nie miał własności, szukał
tego, kto ją miał; prosił, żeby coś
mógł dostać w dzierżawę i składał

mu przyrzeczenie posłuszeństwa. Tak
się tworzyła hierarchia społeczna: był
ten, kto był seniorem i ten, który mu
podlegał, przysięgał posłuszeństwo
i stawał się jego wasalem, bo w zamian za to dostawał kawałek ziemi
do użytkowania. Własność oznaczała
władzę. Własność oznaczała wysokie
miejsce w hierarchii.
Drugi porządek w czasach Franciszka był wytworzony przez to, że to
był czas powstawania uniwersytetów.
Kto się uczył, ten był kimś, a kto
skończył teologię, ten był największy, bo teologia była szczytem nauk.
Ambicją wielu ludzi wtedy było, żeby
się kształcić. Bo nawet jeśli nie miałeś
własności (urodziłeś się np. w rodzinie
mieszczańskiej, więc nic nie miałeś,
nie miałeś ziemi), ale się uczyłeś, to
mogłeś się stać kimś. No bo byłeś doctor, więc się różniłeś od tych, którzy
byli idiote, czyli niepiśmienni.
Był jeszcze w czasach Franciszka
trzeci możliwy porządek, dziś dość
znajomy: pieniądze. Kto ma pieniądze,
ten jest kimś. Franciszek miał tatę, który miał pieniądze, bo tata był kupcem.
W miastach włoskich (Franciszek był
Włochem z Asyżu) kupcy byli najważniejsi, świadczyli o zasobności miasta.
Kto miał pieniądze, ten był kimś.
To były trzy rzeczywistości, które
porządkowały społeczeństwo, ustanawiały pewien porządek. Masz ziemię
– jesteś kimś. Masz pieniądze – jesteś
kimś. Masz wykształcenie – jesteś
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kimś. Św. Franciszek był człowiekiem,
który stwierdził: żadnej własności,
żadnych pieniędzy i żadnego wykształcenia. To są rzeczy szokujące,
ale Franciszek całe życie nie chciał
niczego na własność. Jak umierał,
kazał się położyć goły na ziemi. Bracia mieli prawdziwy problem, jak go
ubrać, choćby do trumny. Jego gwardian powiedział: bracie Franciszku,
pożyczam ci ten habit, który masz
i zabraniam ci rozporządzać tym habitem, to znaczy nikomu nie możesz
go przekazać. Dzięki temu Franciszka
można było ubrać w nie jego habit. Nie
jego, pożyczony!
O wszystkim myślał w takich kategoriach. Jest cała masa pięknych
opowiadań o Franciszku, np. kiedy
idzie w płaszczu, spotyka człowieka,
który jest bez płaszcza i daje mu ten
płaszcz. Bo Franciszek mówi tak: ten
płaszcz, który miałem, dotąd miałem
pożyczony, aż nie spotkam człowieka,
który nie ma płaszcza i jest bardziej
potrzebujący ode mnie – wtedy muszę mu dać. To jest coś niesamowicie
ważnego. Przy Matce Bożej Anielskiej, przy Porcjunkuli, miasto Asyż
zaczęło stawiać franciszkanom dom.
Franciszek usłyszał, że miasto stawia
braciom dom, przybiegł natychmiast
i zaczął rozbierać dach, potem rozebrał pierwsze piętro, zatrzymali go
przy parterze. Powiedzieli mu, że to
nie będzie własność franciszkanów,
tylko gminy Asyż. A to okay. Do-
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kąd to nie jest jego, to mogą sobie
stawiać. Ale jakby miało być jego,
trzeba rozebrać. Musicie to poczuć, bo
dopiero wtedy zaczyna się rozumieć
Franciszka. Wszyscy wiedzą, że był
ubogi, ale w ubóstwie Franciszkowym
najważniejszym pytaniem nie jest: ile
masz i co masz, tylko: czyje to jest?
Masz taką ładną karimatę w plamki...
Czyja ona jest? Czy jest choć w części
moja? Mogę sobie usiąść na niej? Bo
ja nie mam... Zaczynamy cokolwiek
rozumieć Franciszka, jeśli rozumiemy, że na tym, co posiadamy, jest też
wyryte prawo drugiego człowieka: to
nie jest do końca moje; jest mi pożyczone. Franciszek to jest człowiek,
który się stawia poza porządkiem. Bo
jeśli relacje między ludźmi układała
własność: ja mam, mogę ci trochę dać
i będziesz mi służył, to tak się tworzyła
hierarchia. Naraz w tym świecie staje
gość, który mówi: ja nie chcę. On jest
zupełnie poza tym porządkiem!
I tak jest ze wszystkim. Historii
o pieniądzach i Franciszku jest cała
fura. Kto czytał Kwiatki, ten wie, że
Franciszek pieniędzy nie dotykał.
Jak znajdowano pieniądze na drodze,
to najczęściej okazywało się, że tam
w środku jest żmija, więc się tego nie
podnosi z ziemi, bo cię ukąsi. Tak samo było z wykształceniem. Jest piękny
tekst Franciszka do Antoniego. Kiedy
Antoni przystał do franciszkanów,
był już profesorem uniwersyteckim.
Pierwsze, co chłop zrobił, to zaczął
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franciszkanów teologii uczyć, na rekreacji. Franciszek napisał do niego
list: „Bratu Antoniemu brat Franciszek śle pozdrowienia. Nie mam nic
przeciw temu, że uczysz braci świętej teologii, bylebyś nie gasił ducha
pobożności i wiary”. Bardzo piękny
list Franciszka do Antoniego. I on
sam wspomina o tym: nie chcieliśmy
się uczyć, byliśmy idiotami. Czyli

Poza porządkiem. To
jest właśnie to, co powiedział Chrystus: to,
co słodkie, musi się stać
dla ciebie gorzkie. Ale
ważniejsze jest, żeby to,
co gorzkie, stało się dla
ciebie słodkie. […] Tym,
co odwraca porządek,
jest miłość.
niepiśmiennymi. Tu nie chodzi o tak
daleką dosłowność, że Franciszek nie
znał pisma. Znał. Teksty Franciszka
są piękne, pisane po łacinie i po starowłosku. Znał litery, ale tu idzie o to,
że on jest poza tym porządkiem, który
wytwarza wiedza. Jeśli masz tytuł:
doktor habilitowany, to jednak jesteś
kimś innym niż magister – a Franciszek w tym nie uczestniczy. To, że zna
litery, nie ustawia go na jakimś innym
poziomie społecznym.
Poza porządkiem. To jest właśnie

to, co powiedział Chrystus: to, co
słodkie, musi się stać dla ciebie gorzkie. Ale ważniejsze jest, żeby to, co
gorzkie, stało się dla ciebie słodkie. To,
co jest najważniejsze w nawróceniu
Franciszka: nie chodzi o sprzeciw dla
sprzeciwu, o nonkonformizm. Ten jest
nonkonformista: on się nie dostosowuje, on jest inny, on się inaczej ubiera,
bo nie będzie się ubierał tak, jak
wszyscy. Musi się ubrać odwrotnie:
jak wszyscy mają rozporek do kolan,
to on nosi te piszczałki; jak wszyscy
noszą piszczałki, to on ma „szwedy”.
Żeby być innym. To nie o to idzie!
Jest taki tekst zapisany przez Tomasza
z Celano, kiedy Chrystus mówi Franciszkowi: „Miłość wszystkie przykre
rzeczy umila, a wszystko co słodkie,
czyni gorzkim”. Tym, co odwraca
porządek, jest miłość, to jest agape.
Agape jest innym porządkiem. Zaraz
sobie powiemy o tym, jak Franciszek
to przećwiczył.
Jesteśmy ludźmi, którzy funkcjonują w rozmaitych hierarchiach. Hierarchię nam wyznacza np. to, co mamy:
ja mam więcej grosza niż tamten, więc
ja mam coś, czego on nie ma; ja jestem
szczęśliwy, on troszkę mniej. Ja mam
inne możliwości niż ten, który nie ma.
Albo właśnie wiedza, własność. Są
też inne hierarchie wyznaczone przez
władzę: my świetnie wiemy, kogo mamy słuchać i – całkiem po bizantyjsku
– wiemy też, kto nas musi słuchać. To
jest właściwie sztuka życia: wiedzieć,
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komu się kłaniać i wiedzieć, kogo
można zmusić, by się nam kłaniał. Są
różne porządki, w których funkcjonujemy. Ważne jest, żeby sobie uświadomić, do czego nas wzywa św. Paweł
w Hymnie o miłości: żebyśmy chcieli
być ludźmi, którzy są wolni; których
miłość przejęta od Pana Boga czyni na
tyle wolnymi, że w tych wszystkich
układach potraﬁmy zafunkcjonować
inaczej, jakby odwrotnie.
I Franciszek to przećwiczył; on
o tym pisze w Testamencie, po dwudziestu latach od nawrócenia (on to
zapamiętał absolutnie): „Gdy byłem
w grzechach, widok trędowatych
wydawał mi się bardzo przykry, i Pan
sam wprowadził mnie między nich,
i okazywałem im miłosierdzie. Kiedy
odchodziłem od nich, to co wydawało
się gorzkie, zmieniło się w słodycz
duszy i ciała, i potem, nie czekając
już długo, porzuciłem świat”. To, co
było gorzkie, stało się słodkie. Tym
„czymś” było spotkanie z trędowatym.
To bardzo pięknie opisuje Tomasz.
Mianowicie trzeba sobie wyobrazić
Franciszka, który jedzie na koniu: pata-taj, pa-ta-taj, pa-ta-taj, pa-ta-taj .
Jako jeszcze ciągle człowiek z dobrego
domu, bogaty, spotyka trędowatego
– człowieka, którego sam widok jest
mu przykry. Jednak po chwili walki
duchowej Franciszek zsiada z konia
i najpierw tego trędowatego całuje
w rękę (chciał go dotknąć), a potem
całuje go w usta. To jest wydarze-
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nie, którego dziś nie rozumiemy, bo
żyjemy w innym świecie (pocałunek
w usta między dwoma mężczyznami
może budzić uśmieszki na twarzy).
W średniowieczu pocałunek w usta
oznaczał równość: jesteś mi równy.
W usta całowali się tylko ludzie,
którzy byli dla siebie równi. Jest taki
śliczny tekst dedykowany świętej Jadwidze przez Henryka z Bitterfeldu,
który mówi o tym, że jak my przychodzimy do Chrystusa, to chcemy Go
całować w stopy, ale On nas podnosi
i całuje nas w usta. To znaczy: zmienia
relacje między nami z tej relacji: pan
– sługa, na relację dwóch równych,
dwojga równych. I kiedy Franciszek
całował w usta trędowatego, to chciał
mu pokazać: jesteśmy sobie równi.
To były te ćwiczenia z teorii. Teoria
brzmiała: to, co gorzkie, musi ci się
stać słodkie. I on to przećwiczył, całując tego człowieka. Niesamowite jest
to, że kiedy o tym pisze w Testamencie
(myślę, że zauważyliście), to nie jest
tak, że on ma poczucie, że się przełamał i że wykonał coś niesamowicie
heroicznego. W ogóle nie ma takiego
poczucia. On mówi w ten sposób: „Pan
sam wprowadził mnie między nich
i okazywałem im miłosierdzie. Kiedy
odchodziłem od nich, to co wydawało
mi się gorzkie, zmieniło się w słodycz
duszy i ciała”. To znaczy: on to odkrył
jako podarowane. To nie jest tak, że
on się na to zdobył, że może tak długo
nad tym myślał aż to zrobił. On wie,
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że pozwolił Panu Bogu wprowadzić
siebie w tę rzeczywistość. W coś, co
jest ponad porządkiem, ponad tym, co
jest zwykle w naszych relacjach oczy-

Czy was interesuje taki porządek, w który może was
wprowadzić tylko Pan Bóg.
Czy, w przeciwnym razie,
decydujemy się na funkcjonowanie w tej siatce rozmaitych zależności, które
ludzie tworzą między sobą
przez własność, przez pieniądz, przez władzę, przez
wykształcenie. Co wami rządzi? Co was porządkuje?
wiste, co wyznacza w naszym świecie
górę-dół, ważność-nieważność, pierwsze-drugie-trzecie-dziesiąte. Jest coś
ponad, jest coś o wiele ważniejszego,
ale człowiek w to wchodzi dopiero
wtedy, kiedy Bóg go w to wprowadzi,
kiedy go Chrystus w to wprowadzi.
Możesz się dać wprowadzić Chrystusowi w ten porządek, który jest
ponad wszystkim; drogę, która jest
ponad drogami i która jest tą miłością,
o którą tu chodzi. Na końcu Franciszek mówi: „I potem, nie czekając już
długo, porzuciłem świat”. Tam jest
łacińskie słowo seculum, dosłownie:
porzuciłem wiek. On porzucił nie tyle
przestrzeń, co czas, w którym żył. Po-

rzucił doczesność, wszedł w zupełnie
inne kategorie czasowe. Wszedł w coś,
co jest wiecznością. Porzucił ten wiek.
Wszedł w wieczność. W to, co jest
ważne z punktu widzenia wieczności,
a nie w to, co jest ważne tu i teraz.
To są te inne kategorie. W wymiarze
wieczności liczy się co innego, niż to,
co liczy się tutaj.
„Wskażę wam drogę jeszcze doskonalszą”... Czujecie: jesteśmy postawieni przed pytaniem, czy nas
interesuje najpierw myślenie, ocenianie, wartościowanie, ale potem także
życie według innych kategorii, niż te
obiegowo przyjęte, które normalnie
decydują o tym, kto w którym miejscu znajduje się w naszym świecie,
w naszym społeczeństwie. Czy was
interesuje taki porządek, w który może
was wprowadzić tylko Pan Bóg. Czy,
w przeciwnym razie, decydujemy
się na funkcjonowanie w tej siatce
rozmaitych zależności, które ludzie
tworzą między sobą przez własność,
przez pieniądz, przez władzę, przez
wykształcenie. Co wami rządzi? Co
was porządkuje? Co was układa?
„Wskażę wam drogę jeszcze doskonalszą”. Drogę ponad drogami,
ponad porządkiem. Inny porządek. Nie
nonkonformizm, tylko miłość, która
przychodzi od Boga.
ks. Grzegorz Ryś
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A co na to Brat Albert?
1. „Ani domu, ani miejsca, ani
żadnej rzeczy…” – powtarzał uparcie,
powołując się na św. Franciszka. Dom,
budynek posiadany na własność, może
nie różnić się niczym od domu danego
do użytku. Natomiast człowiek posiadający własność różni się istotnie od
człowieka bez własności. Jeśli istotą
różnicy jest owo wewnętrzne podporządkowanie się, czyli życie w porządku ziemskim, dyktowanym przez
względy ludzkie, to słowa Franciszka
i Brata Alberta zaczynają „drapać”
wszystkich, którzy chcą brać z ich
ducha. „Mniemam więc, pisze Brat
Albert, że tylko katolicki zakon, którego członkowie [...] z czysto nadnaturalnych pobudek przez śluby zakonne
wyrzekli się wszystkiego co ziemskie,
że tacy tylko wyłącznie stanowiliby
dostateczną siłę do tak ciężkiego społecznego zadania”1. Czy te słowa są
tylko dla zakonników? Nacisk pada
na motywację: czysto nadnaturalne
pobudki, a wymaganiem jest: wyrzeczenie się wszystkiego, co ziemskie.
Pobudki nad-naturalne, czyli ponad,
poza porządkiem doczesnym: droga
nad drogami! Miłość agape.
A wyrzeczenie? – wszystkiego, co
ziemskie? – Brat Albert pisał te słowa
1

Pisma Adama Chmielowskiego św. Brata
Alberta, Kraków 2004, s. 215.

w kluczu swoich czasów i uznawał aktualność Franciszkowej dosłowności:
„Bracia niech sobie nie przywłaszczają: ani domu, ani miejsca ani żadnej
rzeczy, lecz jako pielgrzymi i przechodnie na tym świecie w ubóstwie
i pokorze niechaj Panu służą. A nie
potrzeba się im wstydzić, bo Pan dla
nas stał się ubogim na tym świecie...
Do ubóstwa całkowicie przystając, nie
chciejcie nic innego pod niebem nigdy
nie mieć, dla imienia Pana Naszego
Jezusa Chrystusa”2. „Rola jest dla
chłopa jakoby ósmym sakramentem,
tak się z nią zwiąże. Najgorzej zaś zacząć posiadać na własność, to później
chce się wszystko zbierać dla siebie,
jak kura do gniazda”3 – mówił, gdy
bracia namawiali do kupna pola.
Jeżeli jednak wyrzeczenie się tego,
co ziemskie, miałoby dotyczyć tylko takiej własności jak pole czy dom, wiele
osób rozminie się z tematem. Jeśli ktoś
spędza dzieciństwo w mieszkaniu spółdzielczym, to idąc do zakonu może nie
mieć żadnego doświadczenia własności w znaczeniu posiadania dóbr nieruchomych. Wyrzeka się swojego pokoju i świeckich ubrań, paru drobiazgów, pamiątek – i tyle. Ale w kluczu
2

Lewandowski, Brat Albert, Kraków 1927,
s. 64.
3 Tamże, s. 69.
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„tego, co mnie osobiście porządkuje”,
było i wciąż jest jeszcze sporo do wyrzeczenia. Dalszy komentarz do Hymnu
o miłości wskazuje kilka takich kluczy
– własne możliwości, własne prawa,
święta racja, wiedza, władza. Nawet
takie rzeczywistości jak modlitwa czy
asceza mogą stać się kluczem do stawania ponad drugim człowiekiem. I Brat
Albert uważa, że z takim nastawieniem
nie wolno iść do ubogich.
„Którzy przez śluby zakonne wyrzekliby się wszystkiego, co posiadają”.
Śluby zakonne są tu tylko środkiem
wyrzeczenia, nie celem samym w sobie. „Porządek” ludzkich względów
izoluje ubogich, odrzuca ich. Oni żyją
przecież nawet nie tyle na marginesie,
co na dnie tych „porządków”; poza
nimi w znaczeniu: „pod” nimi. Brat
Albert mówi: „służąc ubogim trzeba
samemu być ubogim, aby tej służby
nie porzucić”. Można by sparafrazować: służąc tym, którzy opadli na dno
ludzkich porządków, trzeba samemu
być wolnym od tych porządków. Tylko
końcówka trochę inna: żeby po ubogich nie deptać.
2. „Bez miłości grosz jest szorstki,
strawa podana niesmaczna, opieka najlepsza niemiła” – znane powiedzenie
Brata Alberta. To jakby albertyńskie
tłumaczenie pierwszej części hymnu
św. Pawła. Przyjmujemy te słowa jako
coś oczywistego, zwłaszcza jeśli sami
znajdziemy się w sytuacji, gdy potrze-

bujemy opieki czy grosza. Wolimy
czasem czegoś nie dostać aniżeli dostać
„z łaski” albo z lekceważeniem. Jak
jednak rozumiemy tu słowo „miłość”?
Czy to jest ﬁlio lub storge, czy też agape? Odruchowo wydaje się, że chodzi
po prostu o życzliwość, dobrą chęć,
uśmiech, ton szacunku. Pytanie jednak,
skąd wziąć taki ton i taki uśmiech, jeśli
jest on potrzebny po raz setny w ciągu
dnia, i tak przez trzysta dni w roku? Jeśli
zamiast „dziękuję” są pretensje i nierealne żądania. Jeśli zamiast mobilizacji
jest pogrążanie się w pasożytnictwie.
I skąd wiedzieć, czy w tej konkretnej
sytuacji większą miłością jest uśmiech
czy dezaprobata; czy w tym momencie
miłość powiedziałaby „tak”, czy może
właśnie „nie”?
Brat Albert co najmniej dziesięć
lat patrzył w twarz Chrystusa Ecce
Homo, zanim zaczął głosić swój hymn
o miłości. „Jest taka miłość, która jest
nam dostępna wyłącznie w Chrystusie”, mówi ks. G. Ryś. „Kto zaniedba
modlitwę przestanie kochać Jezusa
Chrystusa. Zakonnica bez modlitwy
jest zakonnicą bez rozumu”, pisał Brat
Albert; „Nie prosić to nic nie mieć”4.
I najważniejsze: „Krzyż jest światłem,
które oświeca umysł. Szczęśliwy, kto
mu odda serce i dostanie łaskę miłowania”. DOSTANIE łaskę miłowania…
s. Agnieszka Koteja
4 Pisma... s. 274, 272.
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Tylko w zakonie
...można przeżyć obrzęd przyjęcia
do nowicjatu.
W nowicjacie zaczyna się prawdziwa próba życia zakonnego. Siostry nie
są jeszcze związane żadnymi ślubami,
ale odtąd będą praktykować rady
ewangeliczne: czystość, ubóstwo i posłuszeństwo – i to „po albertyńsku”.
Dlatego też przyjmują strój bardzo podobny do habitu. Łatwo jednak można
je rozpoznać po białym welonie,
w którym wyglądają jak panny młode,
oczekujące na przyjście Oblubieńca.
Oczekiwanie jest nieco przydługie
jak na naszą ludzką miarę – bo trwa
aż dwa lata – ale przecież „miłość

wszystko przetrzyma”. A czasu wcale
nie jest za dużo, jeśli chce się wypełnić
zalecenie św. Pawła, by „przyoblec
nowego człowieka” (Kol 3, 10). Tę nowość niektóre siostry wyrażają także
przez przybranie nowego imienia.
Po dwóch latach próby w nowicjacie, jeśli siostry się na to zdecydują,
a przełożone wyrażą zgodę, złożą
swą pierwszą profesję, na początek
„na rok”. I wtedy będą prawdziwe
obłóczyny, czyli siostry dostaną albertyński habit – skrojony na kształt
krzyża – i ciemnoszary welon.
s. Agnieszka Koteja

WYTĘŻ WZROK
I ZNAJDŹ PIĘĆ WAŻNYCH PODOBIEŃSTW
(„Podobieństw” jest siedem, ale szóste i siódme schowało się za piątym)

Obrzęd przyjęcia do nowicjatu 25 sierpnia 2011. Fot. s. W. Sambor
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Wpisz słowa, których brakuje w poniższych cytatach z Pism Adama
Chmielowskiego – św. Brata Alberta:
1.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Ł

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

POZIOMO:
1 J „Żadnej czynności, którą masz
wykonać, nie opuszczaj nigdy dla
wstrętu, jaki . . . budzi w tobie”
2 A „Żadnych . . . nie chce Pan Bóg,
ani o własną doskonałość też nie”
4 L „dobrowolnie nie zrobić nic ani
najmniejszego . . . złego pociągu”
5 A „w południe 40 do 50 porcji obiadów rozdawano i . . . więcej porcji
wieczerzy”
5 H „ . . . Boga w Wierze i Miłości”
7 E „Jak czego brakuje to prosić i polecić Panu Jezusowi i być najpewniejszą, że On wszystkiemu . . . ”.
8 B „Bracia III–go Zakonu . . . dotąd
z własnej pracy i z jałmużny podzielając chleb ubogich, którym
posługują”

8L „Styl właśnie, jest to szczerość,
przyrodzony głos duszy, jej kształt,
jej język; maniera . . . przedrzeźnianie stylu
9H „Każdy ubogi, który do tych
przytulisk się zgłosi, ma znaleźć
. . . i latem przytułek”
10A „Dynka niech dziękuje Bogu,
że zdrowsza i niech nie pozwala
Czarnemu, żeby drobnymi przykrościami i kłopotami odbierał
. . . wielką rzecz, jak pokój święty
w Panu Jezusie”
11G „żałuję Dynki, że chora i biedna,
ale to Pan Jezus daje . . . , trzeba
przyjąć i podziękować za to i za
wszystko”

RÓŻNOŚCI
PIONOWO:
A 9 „będziemy się modlić, żebyś za
każde ziarnko miał . . . i żywot
wieczny”
B 1 „nowo odkryte . . . są miłe i dobre
jak chleb”
C 7 „człowiek, który dla jakichkolwiek powodów jest bez odzieży,
bez dachu i kawałka chleba może
już . . . kraść albo żebrać”
E 2 „Bardzo tu jest ładnie. Chcę sobie
trochę . . . ”
G 1 „Nic nad . . . ”.
G 6 „Wielebny Proboszcz z . . . […]
mawiał: że Trzeci Zakon jest to
środek wybrany przez Boską
Opatrzność”.
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I 4 „przecież nie my . . . Zgromadzeniem tylko Pan Bóg”
J 1 „za taką cenę kupiona . . . niby
wolność obrzydzenie mi robi”.
L 4 „w większej . . . części jest ta nędza naturalnym wynikiem zaniedbania obyczajowego, moralnego
i religijnego, w jakim [mieszkańcy
przytuliska] zostają”
Ł 2 „Być zwróconym do Boga, nie . . .
nic”.
Ł 7 „Jego Eminencja X. Kardynał w rozrzewniającym przemówieniu wykładał . . . obłóczonym Siostrom istotę
ich zakonnego powołania i zachęcał
je do wytrwałości w zupełnym oddaniu się na usługę bliźnim najbardziej
opuszczonym”.

Co to znaczy być dobrym?

(zadanie domowe Leny Grochowickiej ze Szczecina, lat 8)

TREŚĆ
ZADANIA:
„Być dobrym to znaczy nie bić,
nie przeszkadzać i nie kraść. Dobrze
jest pomagać innym i dobrze też się
dzielić. Kiedy komuś się coś stanie wtedy
trzeba mu pomóc. A kiedy ktoś będzie
smutny to wtedy pocieszyć go trzeba.
Bo dobry to miły i grzeczny to właśnie znaczy być dobrym”.
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WSPÓŁPRACOWNICY

Duchowi Współpracownicy
Albertyńscy
Już od 1994 r. albertyńską posługę
w Kościele wspiera wspólnota osób
świeckich. Ponad 900 członków oﬁarowuje swoją modlitwę i cierpienia
w intencji nowych powołań do Zgromadzenia Sióstr Albertynek oraz za
prowadzone przez nie dzieła. Dotychczasowa nazwa „Koło Pomocników
Dzieła Św. Brata Alberta” w dniu 23.
września 2011 r. została zmieniona na
nazwę: „Duchowi Współpracownicy
Albertyńscy”.

Zapraszamy wszystkich, którzy
odkrywają w swoim sercu pragnienie
duchowej współpracy z siostrami do
włączenia się do tej wspólnoty. Więcej informacji można uzyskać pisząc
na adres: spotkania@otworzserce.
pl lub odwiedzając stronę: www.albertynki.pl

OGŁOSZENIA

„Sylwester
w klasztorze”
30 XII 2011 r. – 2 I 2012 r.
Zapraszamy dziewczęta zainteresowane życiem zakonnym (od 17. roku
życia) na przywitanie Nowego Roku
w naszej wspólnocie przy Sanktuarium
Ecce Homo w Krakowie. Gdy wybije
godz. 0.00, pierwszą chwilę 2012 roku
poświęcimy na Eucharystię, by spotkać się z Panem czasu i Jemu oddać
każdą niepewność związaną z nadchodzącą przyszłością. W programie
również: Liturgia godzin razem z siostrami, spotkania ze Słowem Bożym,
świętowanie z mieszkankami Domu
Opieki, ciekawy ﬁlm i dyskusje.
Koszt: dobrowolna oﬁara
Zgłoszenia: s. Katarzyna Miela
spotkania@otworzserce.pl
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Zapraszamy młodzież
na rekolekcje
podczas ferii
zimowych
2012 r.

Terminy w Krakowie:

30 I – 3 II – rekolekcje dla dziewcząt
i chłopców 16+
10-12 II – weekend w klasztorze dla
dziewcząt zainteresowanych życiem
zakonnym 17+
13-16 II – rekolekcje dla maturzystek
archidiecezji krakowskiej
18-22 II – rekolekcje dla dziewcząt i chłopców 16+

Termin w Warszawie:

18-22 I – kurs „Jan” dla dziewcząt 15+

Zgłoszenia:
Kraków – s. Katarzyna Miela,
e-mail: spotkania@otworzserce.pl
Warszawa – s. Sylwana Kamont,
e-mail: s.sylwana@wp.pl
Więcej informacji:
www.otworzserce.pl

