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    XXIII niedziela zwykła  
                           

Mt 18, 15 - 20     10 września  2017 
 

(15) Gdy brat twój zgrzeszy <przeciw tobie>, idź i upomnij 

go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. (16) Jeśli zaś 

nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch 

albo trzech świadków oparła się cała sprawa. (17) Jeśli i tych nie usłucha, 

donieś Kościołowi! A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak 

poganin i celnik!  

(18)Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, 

będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie 

rozwiązane w niebie. (19) Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z 

was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego 

użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. (20) Bo gdzie są dwaj 

albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.  

 
 

Komentarz do Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu  

wyd. Edycja Św. Pawła, Częstochowa  2009 
 

 

 

Wspólnota musi właściwie reagować na zło, jakie się w nią wkrada. Upomnienie 

braterskie, zalecane już w ST (Kpł 19, 17), ma mieć zawsze na względzie dobro grzesznika, 

tj. zażegnanie niebezpieczeństwa utraty zbawienia. 
 

Miłość i wyrozumiałość Chrystusa wobec grzeszników nigdy nie polegała na tolerowaniu 

zła, gdyż niszczy ono samego grzeszącego, a także wspólnotę. Jezus wyraźnie rozróżniał zło 

od osoby: zło trzeba piętnować, osobę grzesznika kochać. 

 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  

SP, G i LO im. Jana Pawła II  Sióstr Prezentek  w Rzeszowie 
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Właśnie miłość do błądzącego brata nakazuje kilkustopniowe upominanie. 

 

Władzę udzieloną poprzednio Piotrowi (Mt 16, 19+) Jezus przekazał obecnie wspólnocie 

Kościoła, na ręce Dwunastu jako jej reprezentantów. Odtąd będą oni mogli (podobnie jak to 

czynili nauczyciele Pisma) wykładać wiążąco prawo Boże i naukę Jezusa, a tym samym 

wskazywać najpewniejszą drogę do królestwa. Decyzje Dwunastu i ich następców będą 

miały moc obowiązującą także w niebie. 
 

Jezus zapewnił wspólnotę wierzących o swojej obecności. 
 

Gdy uczniowie będą gromadzili się w Jego imię na modlitwie, On będzie obecny wśród 

nich jako orędownik (Łk 22, 31). Tym samym Chrystus podkreślił znaczenie spotkań 

modlitewnych nawet w małych grupach. 

 

 Modlitwa wspólnoty czerpie swoją moc ze zjednoczenia z Chrystusem, który 

trwa w jedności z Ojcem.  

 Modlitwa wspólnoty chrześcijan staje się więc modlitwą samego Jezusa, 

który wstawia się za wierzącymi u Ojca. 
 

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   św.  Augustyn 
 

Upomnienie braterskie 
 

„Jeśli twój brat zgrzeszy przeciw tobie, upomnij go w cztery oczy”. 
 

 Dlaczego go upominasz? Ponieważ ty cierpisz, że zgrzeszył przeciwko tobie? Niech tak 

nie będzie! Jeśli to czynisz z własnej miłości, nic nie czynisz; jeśli z miłości ku niemu czynisz, 

czynisz doskonale. I w końcu zwróć uwagę na słowa, z jakiej miłości masz to czynić: miłości 

własnej czy też jego. 
 

 „Jeśli cię usłucha – mówi – pozyskasz brata swego”. 
 

 Czyń więc tak względem niego, abyś jego mógł pozyskać. Jeśli to uczynisz, pozyskasz 

go; gdybyś jednak nie uczynił – zginie. Dlaczego więc tak się dzieje, że wielu ludzi lekceważy 

takie rzeczy, mówiąc: Cóż wielkiego uczyniłem? Zgrzeszyłem przeciw człowiekowi. Nie 

lekceważ! Zgrzeszyłeś przeciw człowiekowi! Czy chcesz wiedzieć, że zgubiłeś się, grzesząc 

przeciw człowiekowi? Jeśli ten, przeciw któremu zgrzeszyłeś, upomni cię w cztery oczy, a 

wysłuchasz go, zyskał ciebie. 
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 Co oznacza, że zyskał ciebie, jak nie to, że zginąłbyś, gdyby cię nie zyskał? Niech nikt nie 

lekceważy grzechu przeciw bratu. Mówi bowiem gdzieś apostoł: „Jeśli zaś grzeszycie przeciw 

braciom i razicie ich słabe sumienie, grzeszycie przeciwko Chrystusowi” (1 Kor 8, 12), bo 

wszyscy jesteśmy członkami Chrystusa. Jakże możesz nie grzeszyć przeciwko Chrystusowi, 

jeśli grzeszysz przeciwko członkom Chrystusa?... 
 

„Jeśli twój brat zgrzeszy przeciwko tobie, upomnij go w cztery oczy”.  
 

Jeśli tego zaniedbałeś, gorszy jesteś od niego. Popełnił niesprawiedliwość i przez to zranił 

ciężko sam siebie, a ty lekceważysz ranę swego brata? Ty widzisz, że ginie lub że zginął, a 

zaniedbujesz go? Jesteś gorszy przez twoje milczenie niż on przez swoje obelgi. Jeśli więc kto 

zgrzeszy przeciw nam, miejmy wielką troskę; nie o nas jednak – jest bowiem rzeczą 

chwalebną zapominać zniewagi, zapomnij więc twoją zniewagę – ale o ranę brata twego.           

A więc „upomnij go w cztery oczy”. Chcąc go jednak upomnieć, oszczędź mu wstydu, bo 

może właśnie ze wstydu zacząłby bronić swego grzechu i tak tego, którego chciałeś 

napomnieć, uczyniłbyś jeszcze gorszym. „Upomnij go więc w cztery oczy”.  

„Jeśli cię usłucha, pozyskasz brata swego”, zginąłby bowiem, gdybyś tego nie uczynił.  
 

„Jeśli zaś cię usłucha – to znaczy zacznie bronić swego grzechu jak 

sprawiedliwości – weź z sobą jeszcze dwóch lub trzech, bo na słowie dwóch lub 

trzech świadków opiera się wszelka sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś 

Kościołowi, a jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jako poganin lub 

celnik”.  
 

Nie wliczaj go już do liczby swych braci, co nie znaczy bynajmniej, że nie masz dbać                

o jego zbawienie. Bo my także nie wliczamy pogan do liczby braci, a jednak pilnie staramy się 

o ich zbawienie. Słyszeliśmy, że Pan tak to nakazuje i z taką troską, że zaraz dodał:  
 

„Zaprawdę powiadam wam: cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane               

i w niebie, a cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie”. 
 

 Zacząłeś mieć brata swego jako celnika, wiążesz go na ziemi, lecz bacz, byś go związał 

sprawiedliwie, bo więzy niesprawiedliwe rozrywa sprawiedliwość. Gdy zaś upomnisz go i gdy 

pogodziłeś się z nim, uwolniłeś go na ziemi. A gdy uwolniłeś go na ziemi, będzie uwolniony w 

niebie. Wiele dajesz, ale nie sobie, lecz jemu, bo wielce sobie, a nie tobie zaszkodził. 

 

   św.  Jan Chryzostom [Złotousty] 
 

Miłość do Chrystusa fundamentem 
 

 

„Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”.  
 

Cóż więc? Czyż nie ma dwóch albo trzech zgromadzonych w imię Jego? Są, ale rzadko...  
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Albowiem słowa Pana znaczą to:  

Jeśli kto we Mnie ma główną podstawę miłości bliźniego, będę z nim 

, a także jeśli inne cnoty posiadać będzie. Obecnie jednak widzimy, że większość ma inne 

pobudki do miłości.  

 Jeden bowiem miłuje dlatego, że jego miłują; 

 inny dlatego, że został uczczony; 

 inny znowu, bo ktoś w jakiejś sprawie światowej był mu pożyteczny;  

 inny dla jakiejś podobnej przyczyny,  

 ale trudno jest znaleźć takiego, który by miłował swojego bliźniego prawdziwie, to 

jest jedynie dla Chrystusa. 

 Większość bowiem związana jest ze sobą sprawami doczesnymi. Ale nie tak miłował 

Paweł: on miłował dla Chrystusa. Dlatego też, chociaż go tak nie miłowano, jak i on miłował, 

nigdy nie przestał miłować, gdyż zapuścił silne korzenie miłości [w Chrystusie]. Ale teraz tak 

nie jest.  

Gdy wszystko rozważymy, przekonamy się, że u wielu przyczyną miłości jest raczej 

interes, a nie Chrystus. A jeśliby mi kto dał moc sprawdzenia tego u wielu, to wykazałbym, że 

większość jest złączona z sobą z przyczyn światowych. A widać to na podstawie przyczyn, 

które sprowadzają nieprzyjaźń. Gdy bowiem ludzie są złączeni z sobą dla tych przemijających 

rzeczy, to ani nie miłują się gorąco, ani nie są wytrwali w przyjaźni, ale gdy nadejdzie obraza, 

straty pieniężne, zazdrość, gonienie za próżną sławą lub coś podobnego, rozrywa się ten 

związek przyjacielski; nie ma bowiem podstawy duchowej. Gdyby ją posiadał, żadna sprawa 

doczesna nie rozerwałaby związków duchowych.  

Miłość bowiem do Chrystusa jest silna, trwała i nieprzemijająca i nic nie może jej 

rozerwać: ani oszczerstwa, ani niebezpieczeństwa, ani śmierć, ani żadne inne rzeczy tego 

rodzaju, bo chociaż ten, co tak miłuje, znosił tysiączne utrapienia, to patrząc na przyczynę 

swojej miłości, nie przestanie miłować. Kto bowiem dlatego miłuje, bo jego miłują, gdy tylko 

dozna czegoś nieprzyjemnego, zrywa przyjaźń, kto zaś miłuje dla Chrystusa, nigdy jej nie 

zerwie.  

Dlatego powiedział Paweł: „Miłość nigdy nie ustaje” (1 Kor 13, 8). Cóż na to możesz 

powiedzieć? Że ktoś mający znaczenie obraził cię, że doświadczając od ciebie dobrodziejstw, 

chciał cię zabić? Ależ to właśnie jest dla ciebie pobudką, abyś więcej miłował, jeśli miłujesz 

dla Chrystusa. Co bowiem u innych miłość zrywa, tu ją podnosi. A to jak? Najpierw 

Ewangelia dlatego, że On jest powodem twojej nagrody; po wtóre, że człowiek taki większej 

potrzebuje pomocy i wielkiego starania. Dlatego ten, który miłuje, nie pyta ani o ród, ani o 

ojczyznę, ani o majątek, ani o miłość ku sobie, ani o nic podobnego. I chociażby go 

nienawidzono, chociażby go znieważono, chociażby go pozbawiono życia, trwa w swojej 

miłości, mając dostateczną przyczynę w miłości do Chrystusa: spoglądając Nań stoi twardo, 

mocno, niewzruszenie. 
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   św. Cyprian 
 

Modlimy się za cały lud Boży 
 

 

Nikt nie modli się tylko za siebie. Nauczyciel pokoju i Mistrz jedności nie chciał wcale, 

abyśmy spełnili obowiązek naszej modlitwy tylko w pojedynkę i prywatnie. Bo nie mówimy: 

„Ojcze mój, który jesteś w niebie”, ani: „Chleba mojego daj mi dzisiaj”, ani nikt nie prosi o 

przebaczenie swoich własnych tylko win, ani nie prosi wyłącznie dla siebie, by nie uległ 

pokusie, ani by on tylko był zachowany od złego. Nasza modlitwa jest publiczna i 

powszechna. Gdy się modlimy, modlimy się nie za jednego człowieka, lecz za cały lud Boży, 

ponieważ jako cały lud Boży jesteśmy kimś jednym. Bóg pokoju i Nauczyciel zgody, który 

nauczył nas jedności, chciał, aby jeden tak modlił się za wszystkich, jak On sam wszystkich w 

jednym zbawił. 

 

   Balaj (V w.) Pisarz - poeta syryjski 
 

Kościół i kościół 
 

 

Już trzej zebrani w imię Twoje tworzą Kościół. Zachowaj więc tysiące zgromadzone                  

w Twym domu, które wpierw w swym sercu wystawiły Kościół i przyniosły go potem do 

świątyni zbudowanej w imię Twoje! Niech wewnętrzny Kościół będzie tak samo piękny jak 

śliczny jest zewnętrzny! Zamieszkaj w wewnętrznym Kościele i zachowaj zewnętrzny, bo                 

i serce, i dom są namaszczone Twoim imieniem! 

 

Krąg biblijny - Roman Brandstaetter 

Dziadek mówi o sztuce czytania Biblii 

Chyba byłem w siódmej klasie gimnazjalnej. Pewnego wiosennego dnia dziadek i ja 

wybraliśmy się na przechadzkę za miasto, w kierunku Góry św. Marcina (w Tarnowie). 

minęliśmy plac Sanguszków, położony w głębi pięknego, starego parku wśród czerwonych 

buków i platanów i wyszliśmy na drogę wysadzaną dzikimi jabłoniami. Pięła się falującym 

garbem do podnóża góry, na której szczycie wznosiły się wyszczerbione, ceglaste ruiny 

zamku Tarnowskich. 

Dziadek przystanął. 

- Jest tak pięknie, że warto pomówić o Biblii - powiedział. 
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I począł mówić o sztuce jej czytania. 

Monolog dziadka mam żywo w pamięci, chociaż nie jestem pewien, czy go w całości 

wypowiedział podczas naszej przechadzki, na drodze wysadzanej dzikimi jabłoniami. 

Prawdopodobnie niektóre jego sformułowania, pochodzące z późniejszego okresu - do 

tego tematu wielokrotnie jeszcze w przyszłości wracał - podświadomie połączyłem ze sobą w 

zamkniętą całość, kierując się wrodzoną mi skłonnością do jedności czasu - każdy jest 

wyznawcą swojego własnego czasu - odmierzam treścią, którą w sobie zawiera, dlatego dla 

mnie dwa zdarzenia, nawet od siebie odległe w czasie, jeżeli wyrażają identyczną treść, 

dzieją się zawsze równocześnie. 

- Symeon ben Jochaj zwykł mawiać, że każde słowo Pisma kryje tajemnicę - mówił 

dziadek. - A ponieważ do tajemnicy wiedzie zazwyczaj wiele dróg, staraj się Biblie czytać na 

różne sposoby.  

Niekiedy czytaj "z mędrca szkiełkiem i okiem', badaj uważnie każde słowo tekstu, innym 

razem popuść wodze wyobraźni i rozważaj z bystrością nieco mniej badawczą i wyostrzoną, 

ale za to z sercem bardziej otwartym, wypadki dziejące się na kartach Księgi. 

Za każdym razem odnajdziesz w tych fragmentach inne wartości. 

Jeżeli przeczytasz ten i ów rozdział dwadzieścia razy, powinieneś przynajmniej dziesięć 

razy czytać go inaczej i za każdym razem odkrywać w nim inne obszary. 

Nigdy jednak nie bądź pewny, że dotarłeś do właściwego jego sensu, do sedna sprawy. 

Nie popadaj w popłoch, jeżeli za każdym czytaniem inne wartości wydobędziesz z tego 

samego tekstu, nawet takie, które sobie nawzajem przeczą. 

Biblia jest żywiołem bez dna i granic. 

Nikt z badaczy, egzegetów, teologów, uczonych i pisarzy nie dotarł do jej najgłębszych 

źródeł. 

Dlatego nie zrażaj się jeżeli w Biblii czegoś nie zrozumiesz. Mądrzejsi od ciebie również 

nie rozumieli wszystkiego. Ale bądź zawsze przygotowany na nieprzewidziane odkrycia i 

znaleziska, które podczas poprzednich lektur wymknęły się twojej uwadze. 

Ten sam rozdział czytać będziesz wielokrotnie i nie wpadniesz na ślad tego, czego 

szukasz, aż nagle, za którymś razem, nie tylko otrzymasz jasną odpowiedź na trapiące cię 

pytania, ale trafisz na dotychczas niezauważone przez ciebie pokłady obrazów i myśli, i 

wtedy ujrzysz to, co było całkowicie zasłonięte przed tobą podczas wszystkich poprzednich 

lektur. 
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Biblia jest podobna do Boga. Nie pozwala, by ją poznawano i zgłębiano do samego dna. 

I to jest wszystko, co zachowałem w pamięci z monologu dziadka o sztuce czytania Biblii. 

Wskazówki te stały się dla mnie drogowskazem podczas każdorazowej lektury Księgi, 

ochroniły mnie przed niejednym błądzeniem i zaoszczędziły mi wielu rozczarowań. 

Dlatego zawsze z uczuciem rozrzewnienia wracam do wspomnień o tej podmiejskiej 

przechadzce, do czerwonych buków i platanów, i drogi wysadzanej dzikimi jabłoniami, i do 

starca, którego wysoka postać rzuca dobry cień na moje dzieciństwo i pierwszą młodość. 

Pamięć jest jak westchnienie. 

 

 

Mój przyjaciel odkrywa Pismo Święte 

 

Czytanie Pisma Świętego, dzięki wielostronności i wieloznaczności zawartych w nim 

wzruszeń i myśli, jest niezgłębionym źródłem naszej wiedzy nie tylko o Bogu, ale i o 

człowieku. 

Czytając Księgę, czytamy nie tylko o Panu, ale również o nas samych. 

Ten ludzki aspekt Biblii jest tak ważny, że zaryzykowałbym twierdzenie, iż bez naszego 

osobistego współudziału w dramacie rozgrywającym się na jej kartach każde czytanie, nawet 

najbardziej skupione, jest bezużyteczne. 
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Wyjaśnię to za pomocą krótkiego opowiadania o biblijnej przygodzie jednego z moich 

przyjaciół, który mimo swojej głębokiej wiary nie umiał - do pewnego czasu - czytać Pisma 

Świętego. 

Nauczył się tej umiejętności w warunkach nad wyraz bolesnych, z czego nie należy 

wyciągać błędnych wniosków, że kunszt czytania Pisma Świętego nabyć można jedynie                 

w okolicznościach tragicznych, co byłoby nie tylko oczywistą niedorzecznością, ale także              

w pewnej mierze zawężeniem szerokich założeń tej Księgi, będącej zarówno pociechą dla 

zrozpaczonych, jak radością dla radujących się. 

Mój przyjaciel, czytając Pismo Święte, nigdy nie doznawał wzruszeń podobnych do tych, 

które przeżywał Jan Jakub Rousseau, gdy zwiedzając  akwedukt gardyjski, przytłoczony 

ogromem jego architektury, w zachwyceniu słyszał dobiegające go sprzed wieków głosy 

rzymskich budowniczych tej potężnej budowli. 

Mój przyjaciel nigdy nie słyszał głosów biblijnych. 

Dawid, Jeremiasz, św. Jan Chrzciciel, św. Piotr, św. Paweł byli bardzo dostojni i bardzo 

mu obcy obyczajami, zwyczajami, sposobem życia. Byli Semitami. Pochodzili z kręgu innej 

kultury. Ich myśli, wzruszenia, afekty, uczuciowość i wrażliwość były dla niego często 

niezrozumiałe. 

Przyznał się, że Nowy Testament - nie mówiąc już o Starym - nigdy nie był mu potrzebny 

do wiary w Chrystusa, w którego Boskość wierzył nie na podstawie Pisma Świętego, ale 

dziedzicznego przekazu przodków. 

Aż pewnego dnia wybuchło Powstanie Warszawskie i mój przyjaciel obudził się na 

ruinach swego zburzonego domu.  

Grzebiąc wśród gruzów, znalazł egzemplarz Pisma Świętego, które dotychczas nigdy nie 

czytane, od wielu lat spokojnie stało na półce w jego szafie bibliotecznej. 

Prawdopodobnie stałoby tam dalej, po kres dni swojego właściciela, gdyby nie potężny 

podmuch historii, który wywiał je z zacisznego mieszkania na bruk Warszawy. 

"Ideał sięgnął bruku". 

 

Mój przyjaciel wsunął Biblię pod pachę, ostatnią pamiątkę po swojej bibliotece, czterech 

pokojach z kuchnią i łazienką. Po kilku dniach, siedząc w jakimś schronie - a był to jeden z 

tych dni, które się pamięta przez całe życie - wśród huku pękających bomb i łoskotu 
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walących się domów odruchowo otworzył Pismo Święte i rzucił okiem na otwartą stronicę. 

Były to Treny Jeremiasza. 

Przeczytał je raz, drugi, trzeci. Potem łapczywie rzucił się na Ewangelię. 

Płakał, czytając o płaczu Jezusa nad Jerozolimą.  

Czytał o sobie. Czytał o zburzonej Warszawie, o wrzasku mordowanych ludzi, o huku 

pękających domów. 

"Pastwiska Jakubowe" stały się pastwiskami Mazowsza, zburzone "warownie córy 

Judejskiej" - ulicą Marszałkowską, "wydarte i połamane zawory Syjonu" - Starówką. 

I mój przyjaciel nagle odkrył w Piśmie Świętym swój własny życiorys. 

- Wiesz - powiedział raz do mnie - czytanie Biblii jest rzeczą bardzo łatwą.  

Trzeba ją tylko sobą wypełnić, a wtedy wszystko stanie się jasne. 

 

Brat Albert - Wybrać to, co najważniejsze   

Agnieszka Syska  Miesięcznik "Słowo wśród nas" VIII 2017 

      Brat Albert - Leon Wyczółkowski (1902)  obraz 

 

Kiedy car Aleksander II wizytował 

Korpus Kadetów w Petersburgu, na 

pokazie wojskowym wpadł mu w oko 

żwawy, bystry chłopak. "Ten to będzie 

wojak" - pomyślał Jego Wysokość 

Imperator Rosji i odznaczył jedenastego 

wówczas Adasia Chmielowskiego 

orderem. Oszołomiony dzieciak pognał 

do krawca, rzucił mundurek   i rozkazał: 

"Pagony, przyszywać pagony, 

Najjaśniejszy Pan kazał!". 
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 POCZĄTKI 

W dniu 20 sierpnia 1845 roku, w Igołomii pod Krakowem, w rodzinie Wojciecha 

Chmielowskiego i Józefy z Borzysławskich przychodzi na świat pierworodny syn, Adam. 

Chmielowscy są zubożałą rodziną szlachecką, pieczętującą się herbem Jastrzębiec. 

Rodzice Adama przenieśli sie rok wcześniej spod warszawy do Igołomii, gdzie Wojciech 

Chmielowski otrzymał posadę naczelnika Komory Celnej. Gdy Adam ma 8 lat ojciec 

umiera i cały ciężar utrzymania rodziny i wychowania czwórki dzieci spada na matkę.  

Dziesięcioletni Adam opuszcza po raz pierwszy dom - dzięki rządowemu stypendium 

rozpoczyna naukę w Korpusie Kadetów w Petersburgu. Jest zafascynowany światem, w 

który wkracza. Kiedy jednak matka orientuje się, że syn może ulec rusyfikacji, nie 

pozwala na jego powrót po wakacjach do Petersburga. Zachowanie polskości jest dla niej 

ważniejsze niż szanse na karierę syna. 

Po  przeprowadzce do Warszawy Adam zostaje uczniem tamtejszego Gimnazjum 

Realnego. Rok później umiera matka, co czternastoletni wówczas Adam odczuwa bardzo 

boleśnie. 

Opiekę nad osieroconymi dziećmi bierze na siebie siostra ojca Petronela 

Chmielowska. w 1861 roku Adam podejmuje naukę w Instytucie Politechnicznym                        

i Rolniczo - Leśnym w Puławach. Zaprzyjaźnia się tam z Maksymilianem Gierymskim, 

późniejszym wielkim malarzem. 

 POWSTANIEC 

Kiedy naród wystąpił przeciwko carowi, osiemnastoletni Adam wraz                                        

z siedemnastoletnim Maksymilianem porzucają szkołę, by przyłączyć się do rozgorzałego 

właśnie powstania styczniowego. 

Rozpoczyna się życie pełne niebezpieczeństw, potyczek i bitew, nagłych ucieczek                 

i wyczerpujących przemarszów. Adama widzimy najpierw w oddziale Leona 

Frankowskiego, który napada na pocztę rosyjską, a potem w walce z Kozakami w Słupczy; 

wtedy to dowódca zostaje pojmany i skazany na śmierć, a niedobitki przedostają się do 

oddziału kawalerii pod dowództwem francuskiego oficera o nazwisku Rochebrun. 

W marcu 1863 roku w bitwie pod Grochowiskami powstańcy ponoszą klęskę i zostają 

internowani przez Austriaków. Wśród nich jest także Adam Chmielowski, który wkrótce 

ucieka z obozu i dostaje się pod komendę płk. Chmieleńskiego, stacjonującego w 

Kieleckiem. Wszyscy żyją w nieustannym napięciu, a codzienność przynosi zaskakujące 

sytuacje.  
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Pewnego razu zdarzyło się, że większe niebezpieczeństwo niż ze strony Rosjan groziło 

Adamowi z rąk rozsierdzonego dowódcy, który oceniając jego zachowanie jako 

niesubordynację, złapał za rewolwer, by go zastrzelić. Broń jednak uwięzła w skórzanej 

pochwie i nim pułkownik ją wyciągnął, Adamowi udało się wyjaśnić nieporozumienie. 

 

(Powyżej: Akwarela Adama Chmielowskiego: Powstańcy (ok. 1875 - 1877)) 

Osiem dni później, podczas bitwy z Moskalami pod Mełchowem, młody 

Chmielowski, już jako podoficer, zostaje ciężko ranny - zabłąkany granat rozrywa konia, 

na którym jedzie, a jego wyrzuca w powietrze ze zmiażdżoną lewą nogą. Lekarz polowy 

podejmuje decyzję o amputacji, która odbywa się bez żadnych środków znieczulających - 

w jej trakcie ranny połyka cygaro. 

Zagrożony represjami po upadku powstania, Adam Chmielowski udaje się do Paryża. 

Tam, dzięki pomocy Komitetu Polsko - Francuskiego, sprawia sobie protezę, która jest tak 

dobra, że będzie mógł w przyszłości ślizgać się na łyżwach. 

 MALARZ 

W 1865 roku, po ogłoszeniu częściowej amnestii, wraca do Warszawy i zaczyna studia 

w szkole Rysunków. Rok później, po zamknięciu szkoły przez carskie władze, podejmuje 

studia inżynierskie w Gandawie, ale ich nie kończy. Potem jedzie do Monachium, gdzie 

żyje i tworzy cała kolonia polskich malarzy. W maju 1870 roku Adam Chmielowski 

zostaje wpisany na listę studentów słynnej monachijskiej ASP. Pochłania go malowanie, 

intensywnie się uczy, niewątpliwie ma talent. Bierze też czynny udział w życiu polonii 

artystycznej, u boku tak słynnych malarzy, jak Gierymscy, Leon Wyczółkowski czy Józef 

Chełmoński. Swoje obrazy wystawia w Krakowie i w Warszawie. Nareszcie wydaje się, że 

jest na swoim miejscu - w 1874 roku kończy studia, w kolejnych latach sporo maluje i 

wystawia. 
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 Znany jest ze swojej życzliwej, chrześcijańskiej postawy wobec innych. Sztuka dla 

niego to droga poszukiwania prawdy. Czy można połączyć służbę sztuce i Bogu? Adam 

Chmielowski kieruje się w stronę malarstwa religijnego. W 1879 roku maluje niezwykle 

przejmujący obraz, przedstawiający wyszydzonego Jezusa. "Ecce homo" wciąż porusza. 

 DUCHOWA CIEMNOŚĆ 

Wkrótce malowanie przestaje mu wystarczać i we wrześniu 1880 roku wstępuje do 

nowicjatu jezuitów w Starej Wsi. Jednak już pół roku później ujawnia się "niebezpieczna 

choroba", jak zapisano w kronikach zakonnych. Adam Chmielowski przeżywa załamanie 

duchowe, cierpi na głęboką depresję, trafia do szpitala. Z powodu jej ostrego przebiegu 

zostaje oddalony z zakonu. Przyjaciel, który odwiedzał go regularnie w zakładzie dla 

obłąkanych, zanotował, że Chmielowski siedział całymi godzinami na stołku malarskim               

z księgą na kolanach, czytał, nie odrywając oczu, nie reagował na żaden ruch. Chorym 

zaopiekował się brat Stanisław, który wziął go do siebie. Odwiedzająca go wówczas 

siostra Teresa Małgorzata, karmelitanka bosa, córka Lucjana Siemieńskiego, wspominała, 

że zastawała go pogrążonego w smutku, nieprzyjmującego pokarmu ani napoju, 

zanurzonego w wewnętrznym cierpieniu. Wszelkie sposoby wyprowadzenia go z takiego 

stanu były daremne: nie ruszał się z domu, nie mógł przekroczyć progu miejscowego 

kościoła.  

Tak było aż do dnia, w którym stał się świadkiem rozmowy swego brata z księdzem o 

Miłosierdziu Bożym. Przysłuchiwał się jej, siedząc spokojnie w pokoju. Nagle poderwał 

się, kazał osiodłać konia i mimo zmroku popędził na probostwo. Wyspowiadał się                       

i powrócił odmieniony. Już nigdy więcej nie popadł w podobny stan. 

 BRAT ZAKONNY 

Znowu maluje, zwłaszcza piękne pejzaże, jednak już wie, że to nie jest jego droga. 

Pod wpływem ks. Leona Pogorzelskiego staje się członkiem Trzeciego zakonu 

Franciszkańskiego i jego gorliwym propagatorem na Podolu. Ta aktywność wydaje się 

podejrzana władzom i Chmielowski musi opuścić teren Imperium Rosyjskiego. Udaje się 

do Krakowa, gdzie w sierpniu 1887 roku, w kaplicy loretańskiej ojców kapucynów, 

przywdziewa szary habit i zmienia imię na Albert. Rok później, 25 sierpnia 1888 

roku, składa śluby zakonne na ręce biskupa Albina Dunajewskiego. 

Mimo woli staje się w tym momencie założycielem zakonu - dzień ten jest uważany za 

datę założenia albertynów - Zgromadzenia braci Albertynów Trzeciego Zakonu 

Regularnego Świętego Franciszka Serafickiego Posługującego Ubogim. W tym samym 

roku przejmuje od magistratu krakowskiego prawo i obowiązek opiekowania się 

ogrzewalnią miejską - noclegownią dla nędzarzy.  
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15 stycznia 1891 roku odbywa się uroczystość obłóczyn pierwszych siedmiu 

albertynek, które zajmują się bezdomnymi kobietami z ogrzewalni żeńskiej. Tę datę uważa 

się za dzień powstania Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim. 

Uporczywą pracą Brat Albert przemienia ogrzewalnie, będące siedliskiem nędzy, 

rozpusty i noclegownią kryminalistów, w prawdziwe schroniska dla biednych, gdzie mogli 

nie tylko znaleźć nocleg i odpowiednią pomoc, ale także nauczyć się fachu i wydobyć                 

z ubóstwa. 

 KWESTARZ 

Był 7 grudnia 1888 roku, gdy o bruk krakowski zastukały podkowy konia ciągnącego 

za sobą wózek z bratem kwestarzem. Pojazd skierował się na plac Szczepański, gdzie stały 

kramy przekupek. Rozmiary pierwszej zbiórki zaskoczyły nawet samego inicjatora, który 

potem w sprawozdaniu pisemnym dziękował "paniom przekupkom ze Szczepańskiego 

placu, które choć same niebogate, udzielały nam z wielką życzliwością jarzyn". 

Krakowianie dorzucali też odzież, tak iż rozpromieniony kwestarz zajechał wózkiem na 

podwórzec pałacu arcybiskupiego, aby pokazać swój dobytek biskupowi Albinowi 

Dunajewskiemu. 

Gdy Adam Chmielowski pojawił się w szarym habicie kwestarza na ulicach Krakowa, 

wielu myślało że ten wydelikacony esteta udaje; był przecież artystą. Kiedy jednak stało 

się jasne, że oddał duszę Bogu i ubogim, wielu nie mogło mu tego wybaczyć. 

Pewna malarka czyniła mu wyrzuty: "Jak mógł Brat porzucić malarstwo?". Zakonnik 

miał jej odpowiedzieć: "Gdybym miał dwie dusze, to bym jedną z nich malował, a drugą 

robił wszystko inne, ale skoro mam tylko jedną, trzeba było wybrać to, co najważniejsze". 

Mimo problemów żołądkowych jadał ze wspólnego kotła - to samo, co podopieczni. 

Odwiedził go kiedyś pewien bernardyn i przestrzegł: "Nie wytrzymacie długo na tak lichej 

strawie". Na to Brat Albert odparł: "Mój Ojcze, inaczej być nie może, bo gdybyśmy jadali 

co innego aniżeli nasi bezdomni, przestaliby wierzyć temu, co mówimy, i zaczęliby 

przypuszczać, że spekulujemy na ich biedzie, by sobie samym dogodzić". 

Niektórzy bracia nie wytrzymywali takiej ascezy, niejeden też narzekał na władze 

miejskie, że nie pomagają. Gdy któryś z braci utyskiwał, że magistrat nie wypłaca 

zasiłków, Brat Albert stanowczo uciął: "Nie magistrat nas prosił o to, żebyśmy pracowali 

w ogrzewalni, ale myśmy magistrat prosili, żeby nam zechcieli zezwolić w ogrzewalni 

pracować. Tak jak brat my mówić nie możemy". 

Mijają kolejne lata życia w biedzie, uporczywego zabiegania o środki na utrzymanie 

podopiecznych, nieustającego wysiłku i szczerej troski o ubogich, w których Brat Albert 

widzi samego Jezusa. 
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Pochłonięty służbą Bogu w ubogich, Chmielowski nie przestaje być patriotą. Wybuch 

I wojny światowej przyjmuje, jak wielu Polaków, z nadzieją, że przyniesie ona odrodzenie 

Ojczyźnie. 

Od 1915 roku Brat Albert coraz poważniej choruje. We wrześniu zostaje dotknięty 

częściowym paraliżem. Nie oszczędza się jednak, nadal służy najuboższym. Umiera 25 

grudnia 1916 roku o godzinie 12.00, gdy dzwony biją na Anioł Pański. 

 ŚWIĘTY 

Zgłaszali się do Brata Alberta wszyscy, bo nędza ludzka nie znała granic: 

chrześcijanie i Żydzi, Polacy i obcy. Jego dobroć, a także rozmach podjętych działań 

wprawiały w zdumienie. Brat Albert zorganizował ogrzewalnie, otworzył wytwórnię mebli 

giętych, która przynosiła dochody, a także warsztat szewski, szwalnię i piekarnię na 

potrzeby albertynów i podopiecznych. 

gdy do ogrzewalni wchodził bezdomny w łachmanach, mówił:" Dajcie mu chleba!". 

Nie wypominał nikomu, że ten pił czy kradł. Jego katecheza sprowadzała się do 

przypominania przykazań i pacierza. Nie szczędził natomiast miłości i nie bał się zaufać. 

Nic więc dziwnego, że wielu opuszczało albertyńskie schronisko jako porządni ludzie. 

Łącznie założył 20 przytulisk dla ubogich. 

Gdy umierał, po udzieleniu błogosławieństwa, rozległ się szloch otaczających go osób. 

wtedy to Brat Albert powiedział zdecydowanie: "Co tu płakać! Z wolą Boską macie się 

zgadzać i za wszystko Bogu dziękować! Tak jest! Bogu trzeba dziękować za chorobę i za 

śmierć, jak ją zsyła. Zmówić trzeba Magnificat". I zmówili. Spod jego głowy wyciągnęli 

pakę od węgla, której używał zamiast poduszki. 

Napisała o nim s. Małgorzata Kaczmarczyk:  

"W odrażających postaciach włóczęgów widział okiem wiary sponiewieranego 

Chrystusa i pragnął otrzeć jego twarz, jak Weronika, podeprzeć Go, jak 

Cyrenejczyk, towarzyszyć Mu, jak Maria".  

Są to jednocześnie lata ufnej 

modlitwy i prowadzenia ludzi do 

Boga. Przybywa współpracowników, 

w Tatrach powstają samotnie jako 

miejsca duchowego wzrostu. 

Obok na zdjęciu: Pustelnia 

Świętego Brata Alberta na 

Kalatówkach 
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Dlatego 

 "tam, gdzie nie poszedłby żaden policjant, tam poszedł samotny, bezbronny 

człowiek o jednej nodze, bez żadnego oręża, a jedynie z miłością w sercu i z chlebem 

na otwartej dłoni". 

 


